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 إلهي ال يطيب الليل أال بشكرك وال يطيب النهار أال بطاعتك ... وال تطيب اللحظات أال بذكرك 
  بعفوك ... وال تطيب الننة أال برييتكوال تطيب االخرة أال

 )اهلل جل جالله(
 

 الى من بّلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة ..... الى نبي الرحمة ونور العالمين
 )محمد صَل اهلل عليه واله وسلم(

 
 الى من زرع األمل في طريقي ..... الى شرفي العظيم ومثلي األعلى

 )والدي العزيز(
 

 الحياة بحبها وحنانها وخص اهلل الننة تحت اقدامها .....                    الى من غمرتني
 الى من نسنت بدموعها حنان الليالي الصعاب

 )والدتي الغالية(
 

 الى من احيا من اجلهم .....الى عنوان شبابي ومالمح طفولتي 
 )اخوتي وملنأي، كرار، حوراء، اسماء(

 
 الى صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقةالى توأم روحي ورفيقة دربي .... 

 (نبأ )حبيبتي وزوجتي
 

 في الوصول لهدفي قلبي النابض كنت والزلت سعادتي الى فلذت كبدي و 
 (ي ولدي ذوالفقار علي)حبيب 
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يبني الطاهرين ط، والصالة والسالم على رسول اهلل حممد االمني املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله الاحلمد هلل رب العاملني     
 الذي وفقين وهداين واعانين بالصرب و القدرة على اجناز الدراسة فله احلمد أواًل وآخراً. وصحبه املنتجبني،

ابتداًء باحلديث املتوارد "من مل يشكر املخلوق مل يشكر اخلالق" فإنه ال يسعين وأنا امتم رساليت إال ان اقدم مجيع كلمات      
ات علمية ( املشرف على الرسالة ملا قدمه من توجيهعلريضا حسيين السيد الدكتورعتااز واالمتنان ا ى  الشكر و العرفان و اال

ضاًل عن اخالقه االثر الكبري يف اخراج الرسالة بالصورة اليت هي عليها، فرصينة وملتابعته املتواصلة وجهوده القيمة اليت كان له 
 م عطاءه.الرفيعة ولطفه فرعاه اهلل وعظم مقامه وادا

شكري وامتناين ا ى السادة أعضاء جلنة املناقشة احملرتمني ملا سيبذلونه من جهد يف قراءة الدراسة وتقوميها واخراجها بالصورة      
 .النهائية

أتقدم بفائق الشكر و االمتنان ا ى رئاسة واساتذة قسم القانون اخلاص وا ى موظفي وحدة الدراسات العليا و مكتبة      
م القيمة الذين تفضــلوا بتقييمها وابداء مالحظاهتاحملكمني لقائمة الفحص و  ذة االفاضلوالشكر موصول ا ى األساتية. الكل

 عليها.

 ن الموسوي()د. طالب زيدابـ  املتمثلة ا ى رئيس وأعضاء جملس إدارة كلية الكوت اجلامعةوالعرفان  اتقدم جايل الشكر      
 لمي مادياً و معنوياً ملنتسيب الكلية واكمال الدراسات العليا.ملا تقدم من دعم للبحث الع

، يدان املوسويالسيد عقيل ز  اتقدم جايل الشكر والعرفان ا ى نائب رئيس جملس ادارة كلية الكوت اجلامعة للشؤون املالية     
د زيدان الكوت اجلامعة السيد حمم ادارة كليةعضو جملس و  املوسويزيدان ادارة كلية الكوت اجلامعة السيد كرمي عضو جملس و 

 إلكمال مسرييت الدراسية يف املاجستري. معنوياً و  ملا قدموه يل من دعم مادياً  املوسوي،

صاحب القلب الطيب على الدعم االحمدود الكمال  السيد حسن عجم املوسوي( اتقدم بالشكر والعرفان ا ى اخي      
 .شيماء ملا قدمته يل من دعم وكانت يل سند يف طريق دراسيت العاياة يتوشكري ا ى خال مسرييت الدراسية املاجستري.

واخرياً شكري املوصول ا ى زمالئي مجيعا يف الدراسات العليا لقسم القانون اخلاص ملا تقدم من مساعدة ومشاركة عليمة      
 .العماري جاسم عبدعليالعايا حازم  االخويف قسم االدارة احلكومية اسعد عطية فنجان الكناين، عايا واخص منهم االخ ال

 واهلل ولي التوفيق

 



 ج

 ستخلصالم

نتناول يف هذا البحث نظرية االخالل املسبق بتنفيذ العقد وهي نظرية معروفة يف القانون االنكلياي ونطاق تطبيق هذه      
اة املدين ما مل د العامة ال ميكن مقاضالنظرية يف القانون املدين العراقي. ختتلف هذه النظرية عن القواعد العامة، ففي القواع

قوم املتعاقد االخر بفعل هو ان ي املسبق بتنفيذ العقد باألخاللواملقصود  لألداء وفرتة مل يتم الوفاء هبا.يكن هناك موعد هنائي 
وافر للمتعاقد ي او تصرف او يصدر منه قول يدل على انه لن يقوم بالتنفيذ يف الوقت احملدد له، وان من شأن هذا االخالل ان

  .الذي حلقه ضرر جمموعة من اخليارات جلرب الضرر هذا، اذ له ان يطلب فسخ العقد مع طلب التعويض ان كان له مقتضى
يبدو ان هذه املسالة نسبية حسب كل قانون، فهي ختتلف يف القانون االنكلياي عن القوانني املدنية االخرى  القانون      

قي( بوصف القوانني االخرية تفتقر ا ى تنظيم مكتمل ألحكام االخالل املسبق بتنفيذ العقد حني ان الفرنسي، القانون العرا
 القانون االنكلياي نظم هذه االحكام بشكل متكامل.

على فكرة مستوحاة من  0891وانطالقا من مبدأ احملافظة على العقد نصت اتفاقية فينا لعقود البيع الدويل للبضائع لعام      
ام القانوين االنكلوسكسوين وهذه الفكرة تتضمن منح احد املتعاقدين ضمانة من االخالل املستقبلي املتوقع والذي يسمى النظ

 بـ  االخالل املسبق بتنفيذ العقد( من املتعاقد القابل اللتااماته من خالل منحه مكنة وقف تنفيذ التااماته املقبلة لذلك.
مكنة وقف التنفيذ فال بد قبل كل شيء من اخالل مسبق بتنفيذ العقد ويف هذا  حيث انه مت البحث يف استعمال     

اخلصوص مت بيان التوقع يف وقف تنفيذ االلتاام. ويف هذا النطاق تطرقنا ا ى الاامية اخطار الطرف املقابل بوقف التنفيذ ام ال. 
م التنفيذ ل املسبق بتنفيذ العقد اي احتمالية عدو من مث وضحنا كيفية تقدمي الطرف املقابل ضمانات كافية او زوال االخال

وطاملا كان العراق مصادقا على هذه االتفاقية فلم يبق سوى اصدار قانون هلذا االمر كان من الالزم  وكذلك تنفيذ االلتاامات.
ين يالحظ بان وقف ملدبيان فيما اذا كان وقف تنفيذ االلتاام قد نظم يف القانون العراقي. وعند التمعن يف نصوص القانون ا

 تلفان عن االخر. ولكن اوجه الشبه واالختالف فيما بينهما توصلنا بالبحث اهنما خمالتنفيذ يتشابه كثريا مع الدفع بعدم التنفيذ 

 
 بالعقد قانون الفرانسي،القانون العراقي،االخالل ،تنفيذ العقداالخالل ب ،بالعقد األخالل املسبق الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة 

قد ينشئ العقد التاامات جيب تنفيذها على الفور، أو قد ينشئ التاامات يتم تنفيذها يف املستقبل. عادة ما يلجأ املقاولون 
ظر هبا األطراف نإ ى إضافة االلتاامات الناشئة عن العقد إ ى فرتة حمددة أو غري حمددة. يشري املصطلح إ ى الطريقة اليت ت

املتعاقدة إ ى املستقبل، وقد ال تكون بعض العروض اليت يتطلبها العقد مفيدة ما مل حتدث يف وقت ما يف املستقبل، أو قد 
تتطلب طبيعة األداء فرتة زمنية بني إبرام العقد وحتقيق األداء املطلوب. كما يف عقد املقاولة الذي يلتام فيه املقاول بإقامة بناء 

ام البناء وتسليمه يف ، إلمتقاول من القيام باألعمال الالزمة، اذ تتطلب طبيعة إقامة البناء ترك فاصل زمين يتمكن فيه املمعني
املوعد احملدد. عادًة ما يوقع الدائن العقود بناًء على ثقته يف قدرة املدين على التنفيذ يف تاريخ حمدد ملنحه مدة زمنية معينة،  

ل السعر إ ى وقت الحق بناًء على وقت تسليم املعاملة، اعتماًدا على دفع املشرتي الثمن عندما حيني كما لو أن البائع أج  
 ذلك الوقت.

يف حالة تأجيل موعد االلتاام، إذا فشل املدين يف الوفاء بوعده يف التاريخ احملدد، يكون املدين قد أخل يف العقد، بعد 
املدين  ئل املنصوص عليها يف القانون ملعاجلة اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد وتعويضذلك ميكن للدائن أن يلجأ حبرية إ ى الوسا

املتخلف، مثل طلب تنفيذ حمدد، مقابل التنفيذ أو طلب إهناء العقد للتعويض عن اخلسائر اليت تكبدها واخلسائر النامجة عن 
 إخالل هذه احلالة معروفة من االخالل املسبق بتنفيذ العقد.

المة ؛ مما يشري إ ى حدوث انتهاكات يف املستقبل، قد تكون هذه العدث أشياء قبل وقت التنفيذ احملددقد حتومع ذلك، 
حمددة، كما لو أن املدين فعل شيًئا جعل من املستحيل تنفيذه يف الوقت احملدد، مثل تأخر املقاول يف بدء العمل؛ فيجعله من 

ما هذه الصياغة فقط إ ى افرتاض حاالت التخلف عن السداد يف املستقبل، كاملستحيل إكماله يف التاريخ احملدد. قد تؤدي 
لو أن املدين صرح بأنه لن يؤدي التااماته إذا انقضى أجله النهائي؛ ألنَّ مثل هذا األداء يف هذه احلالة ليس مستحياًل وواقعيًا، 

 دد.ولكن بيان املدين من املشكوك فيه أنه لن يؤدي التااماته يف املوعد احمل
أما فكرة البحث فتدور حول ما يصدر من املدين قبل املوعد النهائي للوفاء بوعده، وميكن االستنتاج أن التنفيذ مل يتم يف 
الوقت احملدد. السؤال املركاي هو: يف هذه احلالة ما هو موقف الدائن؟ هل يوفر له القانون وسيلة حلماية حقوقه من االخالل 

تاج الدائن إذ ال حي نه أو الوشيك يف املستقبل، أو ما إذا كان من الضروري احرتام املوعد النهائي،عن السداد الذي ال مفر م
 إال إ ى انتظار وقت التنفيذ احملدد واختاذ اإلجراءات بناًء على موقف املدين وما إذا كان للوفاء بااللتاامات.
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 اواًل: بيان المسألة
ها يف هذا من أهم املوضوعات اليت متت دراست، و مت بإرادتهبر  التعاقدية اليت أ  ال شك أن على الشخص احرتام العالقة 

 عند ذاك دة أطول،وكانت امله مت متديد االلتاامات الناشئة عنما إذا    هال ميكن تنفيذ العقد إال بناًء على إبرام ، إذجمال العقود
خالل هذه الفرتة، و  خ احملدد لكامل الفرتة قبل املوعد النهائي.جيب على الدائن أن يطمئن إ ى أن العقد سيتم تنفيذه يف التاري

يتم ذلك مبوجب قوانني معينة  مثل  إذ فإن أي شيء يصدره املدين قد خيل بثقة الدائن، وهذا غري مقبول وجيب مواجهته.
 (Anticipatory Breach of Contract  عرف باسمت  واألمريكية( من خالل وضع مبادئ عامة  االنكليايةالقوانني 

بشأن البيع  0891اتفاقية األمم املتحدة لعام  وأمههاتنطبق على هذه املشكالت. يتبىن هذا املبدأ أيًضا اتفاقية عقد دولية، 
( واملبادئ اليت وضعتها الوكاالت املتخصصة يف هذا اجملال، مثل مبدأ عقد 0891الدويل للبضائع  نسميها اتفاقية فيينا لعام 

 .PECLاألورويب  ( ومبادئ قانون العقود UNIDROITية   التجارة الدول
هذه القضية، ويعتربون املخالفات السابقة هي الشكل الثاين األساسي لالنتهاكات باإلضافة إ ى يف يتاايد اهتمام الناس 

نظمة القانونية ألناقش هذا املوضوع لفهم مواقف اي الباحث أن االنتهاكات الفعلية، ويضعون قواعد وتفاصيل فيها، مما دفع
  املختلفة.
هناك أسباب مهمة أخرى، طاملا أن االنتهاكات السابقة متثل مبادئ عامة يف هذه القوانني، ومبا أن قواعد اإلسناد قد إنَّ 

تشري إ ى تطبيق هذه القوانني على العقود امللوثة من قبل األجانب، فمن الضروري معرفة كيفية تعامل هذه القوانني مع هذه 
ن يفهمها القضاة، يعترب وضع قوانني أجنبية مسألة قانونية جيب أ، إذ تأخذ هذا يف االعتبارواليت لتاامات التعاقدية املتضاربة اال

حلت هذه املسألة مببادئ عامة، ونعلم  0891وهو أمر شائع يف ذلك الوقت. من ناحية أخرى، ذكرنا أن اتفاقية فيينا لعام 
بادئ لذلك من املهم دراسة امل ؛، ومبجرد املصادقة عليها قد تصبح قانونًا حملًيا0881مارس  3ية يف أن العراق انضم إ ى االتفاق

هذا ليس فقط أمهية  ،اليت أقرهتا االتفاقية، ونأمل أن تكون بالدنا منفتحة على التجارة الدولية وتكتسب قوة يف هذا اجملال
ارب الدول األخرى فادة من جتولكن أيًضا إثراء التفكري القانوين واإل، عينةفهم النظم القانونية املختلفة وطرق مواجهة مشاكل م

 يف هذا اجملال.

 ثانياً: أهمية البحث
إنَّ اعتبار نظرية اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد مبدًأ عامًا حيكم العقود يف كل من القانون األمريكي والقانون اإلنكلياي 

برية يف عنا لنبحث عن هذا املبدأ يف قوانني بلداننا العربية واالسالمية ؛ ملا له من أمهية كوالقانون الفرنسي واتفاقية فيينا، دف
االقتصاد وسرعة التعامل. ومن هنا تكمن أمهية هذا البحث بوصفه من األحباث القليلة اليت تدل على وجود مثل هذه النظرية 

واعد لة هلا وجود مستقل بل كمبدأ ميكن استخالصه من القيف القوانني املدنية لبلدان الشرق االوسط، ليس كنظرية مستق
العامة. وتتعاظم وتاداد أمهيه املوضوع الرتباطه بعقود عالقة السببية بني اإلخالل بالتاام عقدي، والضرر ال يكفي أن يكون 
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تنفيذ العقد ل املسبق بهناك إخالل بالتاام عقدي، وال يكفي أن يكون هناك ضرر، بل جيب أن يكون الضرر ناشئاً عن اإلخال
  . هو ما يعرف برابطة السببية بني اإلخالل و الضرر

وتتجاوز أمهية البحث اجلانب النظري إ ى اجلانب العملي، ذلك ان احلياة العملية تكشف أن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد 
مدى  مر على القضاء للبت يفهي ناشئة عن إخالل مرتكب من قبل أحد الطرفني، يتمسك به الطرف االخر، ويعرض األ

حتقق االخالل، والعالج املناسب له. تكمن أمهية البحث يف اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد؛ كونه ي ول د لدى الباحث الشعور 
، وتصفية الذهن فإن  ذلك ي   لح ة يف املعرفة واالكتشاف، ونظراً إ ى أن  البحث يتطل ب الصرب، والتأين 

 
اعد سباحلماس والرغبة امل

ا ت طلق العنان  على التوصل للحقائق اليت تستند على أدلة واضحة، كما أن  عملية البحث ال تضع حدودًا للتفكري، بل إهن 
لإلبداع والوصول لكل  ما هو جديد، فاهلدف من اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد هو تفسري ظاهرة أو مشكلة ما وحتليل جوانبها 

 ستنتاجات وبراهني تتوافق مع الوقائع املنطقية.املختلفة، وذلك للوصول ا ى ا

 هدف البحثاثالثاً: 
بيعته القانونية من خالل توضيح أمهيته املتوقعة وط اإلخالل املسبق بتنفيذ العقدالغرض األساسي من هذا البحث هو حتديد 

 انطلق، شأن مفهوم العوملةبتفاقيات الدولية اخلاصة يف القانون االنكلو امريكي واالوالنتائج احملتملة ومقارنة املواقف التشريعية 
الدويل  وفًق اتفاقيات التشريعات املقارنة واتفاقيات التجارة الدولية، وخاصة اتفاقيات فيينا بشأن البيععلى  الباحث يف حبثه

رة يف التشريعات كمن أجل حتديد أسباب عدم تبين هذه الفه وكيفية تنظيم، ملعرفة حمتوى املفهوم ؛للبضائع واتفاقية الهاي
ون الفكرة، أو وهل من املمكن مراعاة مضم، التشريع املدين يف العراق ومصرالسيما  ،العربية  مثل التشريعات والقانون املدين(

 .حىت اعتبار جاء منها، أو شرح ما يشبه الفكرة أو روح املبدأ يف القوانني األجنلو أمريكية واالتفاقيات الدولية
لذلك  فيذ العقد؛اإلخالل املسبق بتنالحظ أن هناك بعض التطبيقات يف التشريع العريب وطرح فكرة ومن خالل البحث ن

ق الغرض وفق القواعد العامة للقانون املدين، وحتقعلى إمكانية تبين هذه الفكرة بشكل مباشر أو غري مباشر  ت الدراسةطرح
وقع انتهاكات العقد إلظهار أحكام ت ؛حتليلها وأسباهبا اجلذريةيف املقارنة مع طريقة تستخدم  البحثيتمثل نطاق  من البحث.

ذه هللقانون املدين لقواعد العامة لاوفًق على يف القوانني املقارنة  مثل القانون العام(، والغرض منها هو إتاحة إمكانية تطبيقها 
ليس  .دراسة حتليلية بدائية مقارنةشكل  علىالفكرة، ومن أجل التعرف على كل هذه األفكار، سنتعامل مع هذا املوضوع 

 قد تتضمن الفكرة بعض القوانني اليت تتناول املوضوع يف قوانني أخرى، مثل القانون التجاري، وبعض القوانني إمناقانونًا فقط، 
 .طبيعة البحث ااخلاصة األخرى اليت تتطلبه

 ملسبق بتنفيذ العقداإلخالل انني اليت تتبىن مفهوم بناًء على احملتوى أعاله، ستكون هذه الدراسة دراسة مقارنة بني القوا
واتفاقية الهاي  0891 مثل القوانني األجنلو أمريكية( واالتفاقيات الدولية  مثل اتفاقية فيينا بشأن البيع الدويل للبضائع يف عام 

 ون األجنلو أمريكي وأشاروا إ ىاليت يتبعها القاننفسها املبادئ  تاعتمد األهن (.0864بشأن البيع الدويل للبضائع يف عام 
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القانون املدين  قارنوها بالقوانني اليت مت دجمها مع التشريعات العربية  مثلبعدما  مثل القانون الفرنسي(  االقوانني اليت رفضته
 .والقانون املدين املصري(، العراقي

 رابعاً: اسئلة البحث
 السؤال الرئيسي: -

  ؟هو االخالل املسبق بتنفيذ العقد ما

 االسئلة الفرعية:  -
 النية املسبقة لدى ابرام العقد؟ كيفية معاجلة سوء -0
 االثار املرتتبة علی االخالل املسبق بتنفيذ العقد؟ -2
 لتعويض عن اإلخالل املسبق بالعقد؟كيفية أو مقدار ا -3

 خامساً: الفرضيات 
 الفرضية الرئييسية

 ما هو االخالل املسبق بتنفيذ العقد؟ -
 .هو اخالل مستنتج قد حيصل يف مرحلة ابرام العقد او قبل موعد تنفيذ العقدان االخالل املسبق  

 الفرعية: اتالفرضي -
 دين بتنفيذ التاامة فعلياً حبسن نية.عندما يقوم امل -0
 العيين ممکناً يلجاً الطرف املضرور الی املطالبة بفسخ العقد و التعويض معاً.تنفيد العند ما ال يکون  -2
متفق عليه بني اطراف العقد و هذا يسمی التعويض االتفاقي و قد يکون قانوين،و قد  قد يکون مقدار التعويض -3

 قديرية لقاضي املوضوع.لسلطة التلمرتوک  ييکون قضائ

 سادساً: عنوان البحث واختيار تسميتة
املصطلح األكثر دقة  األهنَّ  ؛"دراسة مقارنة افرتاضية سابقة" (خالل املسبق بتنفيذ العقداإلاملوسومة بـ  يأيت اسم الدراسة 

 Anticipatoryإنه يتفق مع االسم الذي يطلق على هذه الفكرة باللغة اإلجنلياية، ما يسمى بـ  ،لألفكار اليت متت مناقشتها
Breach of Contract ،وهذا يتفق أيضا مع الفكرة اليت قاهلا األستاذ السنهوري، ألنه وصف نتيجة موقف املدين .

فيينا  مت إنشاؤه وفًقا للقانون العام واتفاق ، إذسمأحد أسباب اختيار هذا اال وهذا خمالفة العقد املقدم"أي أن الفكرة تسمى "
ًضا ترمجات أخرى أيالباحث ذكر يسو ، خالل املسبق بتنفيذ العقدعند مناقشة معىن اإل واألنظمة القانونية األخرى 0891لعام 

ق بتنفيذ العقد اإلخالل املسبعتقد أن الرتمجة األقرب للنسخة اإلجنلياية هي إثبات عدم دقتها. ن ةاولحملالسم اإلجنلياي، و 
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مقدًما، مما يدل على أن الصيغة ميكن أن تدعم الصيغة املذكورة أعاله، واليت تعكس ما قصده مؤلف النسخة اإلجنلياية أعاله 
 العقد. اإلخالل املسبق بتنفيذيف مناقشتنا السابقة ملعىن 

 " في ضاف إ ى منهج البحث، فهو طريقة للمقارنة والتوازن بني النظامني الرئيسيني للنظام القانوينة مقارنهدراسأما مصطلح "
 واآلخر هو النظام القانوين األجنلو أمريكي. ،احلايل: فمن ناحية هو نظام قانون مدين مشتق من النظام الالتيين

 : نطاق البحثسابعاً 
و مقدار أثاره وكيفية آخالل املسبق بتنفيذ العقد نفسه وتوضيح مفهومه و فهوم اإلالغرض الرئيسي من البحث هو دراسة م

درجات تبين لاخالل املسبق بالعقد. وألن األفكار القانونية ال تنطبق على مجيع أنواع القوانني، واختالف التعويض عن اإل
اقي والقانون املدين ارنة بني مواقف القانون املدين العر األفكار التنظيمية يف هذه القوانني، فإن حبثنا حول األفكار يستند إ ى مق

من ناحية أخرى، يشري إ ى موقف مبادئ و ؛ 0891من ناحية يشري إ ى القانون األجنلو أمريكي واتفاقية فيينا لعام ف الفرنسي
 .(UNIDROITعقود التجارة الدولية  

ية خمتلفة، وجدنا أن القانون األجنلو أمريكي يسمى بعد أن حددنا موضوع البحث وأردنا إجراء حبث يف أنظمة قانونو 
بشكل مجاعي القانون األجنلو أمريكي. لقد أولينا اهتماًما كبريًا هلذا املوضوع ووضعنا مبدأً عاًما حلل هذه املشكلة، وهو مبدأ 

الال مسبقاً بتنفيذ إخعترب هذا مبدأ شامل يتعامل مع املوضوع من منظور مفاهيم، ويشرح ما يسبق بتنفيذ العقد. اإلخالل امل
 .، وشروط التحقق منه، وصورته، وما إ ى ذلك بواسطة العقدالعقد

ال  ه، كما أنوبعض املبادئ الدولية األخرى مبادئ املنظمة القانونية األجنلو أمريكية 0891اعتمدت اتفاقية فيينا لعام 
ذان تارخيية، وهو القانون املدين الفرنسي الالحق، فهينبغي فصل موقف دراسة القانون املدين العراقي عن أهم مصادره ال

 القانونان أكثر تنظيماً من القانون املدين العراقي.

 منهنية البحث ثامناً:
ناًء على طريقة املقارنة ب اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد نظمه الباحث، وهوتتمثل فكرة البحث يف التعريف باملوضوع الذي 

عناه، م يف كل من هذه احملاور، وبعد توضيح  سؤال نطرحه باستمرار حىت نصل إ ى خامتة البحثالرأسية، أي ملقارنة كل 
يعتمد  إذ ،بني مواقف األنظمة القانونية املختلفة، مبا يف ذلك مواقف األنظمة القضائية والفقه يف كل نظام يقارن الباحث

لينا مقارنة كل سبة لنا للتوصل إ ى املوضوع، ألهنا تسهل عهذه هي أفضل طريقة بالن عرض املوضوع على التحليل واملقابالت.
خالل املسبق لإلسؤال يف املقارنة مع القواعد العامة أو اخلاصة املقابلة على اجلانب اآلخر، وبالتايل حل اجلانب السلوكي 

 .أو تشابه بني معاجلة هذه القوانني من عدمه اً قد تثبت النتائج أن هناك تقاربو العقد. بتنفيذ 
 ،ظمهم أبًدانا، وال ميكن القول إن قانوننا مل ينئوجتدر اإلشارة إ ى أن فكرة اإلخالل املسبق بالعقد ليست بعيدة عن فقها

بل على العكس سنرى يف البحث أن األستاذ الكبري السنهوري يعتقد أن الفكرة تدخل يف نطاق القواعد العامة للقانون املدين، 
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ل اللتاام ينطبق على القانون العام وميكن دجمه يف قانوننا من خالل االمتثا، تعلقة بالفكرة وأعرافهاورأي آخر يرى أن القضايا امل
 حسن النية عند تنفيذ العقد. هناك أيًضا آراء مفادها أن بعض جوانب هذه الفكرة موجودة يف قانوننا.

ة تطرح املوضوع ة يف بلدنا، على الرغم من أن الدراسيف املقابل، فإن دراسة هذه الفكرة ليست غري مألوفة يف العلوم القانوني
ة واآلراء يف هو تقدمي تفاصيل هذه الفكر و  ،تحقيقهسيحاوله الباحث ب، ما يف هذا البحثو شكل موجا. بوتوضح موقفه 

ن أجل م املصطلحات الواردة يف قانوننا مع أحكام القانون من خالل التحليل والتأصيل. كل هذا، وميكن دمج القانون العام
كما قال األستاذ السنهوري، من  .استخالص استنتاج ميكننا من خالله تنفيذ هذه الفكرة يف قواعد عامة على نطاق عاملي

 هذا ليس هو احلال.فمن ناحية أخرى،  .ناحية أخرى، هل قانوننا ممكن، وما إذا كانت هذه الفكرة تستحق التبين
ن بعض نفهم أن حبثنا يقتصر على احملتوى املذكور يف القانون املدين، ولكنه يتضمأخريًا من احملتوى السابق، ال ميكننا أن 

وضيح الستكمال مقارنة العناصر وت؛ أنه من الضروري ذكر هذه القواعد القواعد الواردة يف بعض القوانني اخلاصة. ونعتقد
 حالة املشكلة.اليت متثل ذات الصلة 

 سابقة الدراسات ال :تاسعاً 
 إذ هم ما مييا هذه الرسالة من سابقتها،أو  ،لدراسات ذات الصلة مبوضوع الدراسة وجماالت الفائدة منهاسنعرض بعض ا

ي ساس للجانب الفكري و النظري ألي دراسة، ومتثل نقطة االنطالق ألتساعد اجلهود املعرفية للدراسات السابقة يف بناء األ
ا  عرض بعض الدراسات السابقة اليت متكنه من االطالع عليه ىإ الفقرة هلذلك يسعى الباحث يف هذ ؛جهد معريف جديد

 -جل بناء دراسة احلالة وتعاياها وفقا للتسلسل الامين، وهذه الدراسات كما يلي:أمن  عربياً 
  



7 

 (2002دراسة: )عمر سالم محمد الزبيدي،  -1
 المسؤولية السابقة على التعاقد عنوان الدراسة

 
 

 
 اهمية الدراسة

تم العقد بتبادل والقبول، في اإلجيابات الفقهية يف دراسة العقد على حبث الدراس استقرت
عقد يف حلظة وجياة مبا يعين أبرام ال باإلجيابالقبول  اقرتانالتعبري عن أرادتني متطابقتني اي 

اً يف على هذا النحو ،وان كان متحقق باإلجيابالفوري للقبول  االقرتانان  حمدد، غريأو زمن 
اليت تربم  او العقود اإلذعانكما هو احلال يف العقود اليسرية األمهية او عقود بعض الفروض  

ال ان هذا ا بصورة متكررة فهي ال حتتاج ملرحلة املفاوضات اليت متهد للعقد وتسبق أبرامه،
هذه األخرية  فتحتاج النموذج البسيط للتعاقد ال ميكن ان جنده على نطاق البيوع الضخمة،

تستغرق وقتاً طويالً وهذا الذي حيدث عادة يف جمال عقود نقل التكنلوجيا إ ى مفاوضات قد 
البرتول....اخل( او عقود التوريدات الضخمة او عقود  و التنقيب عن املعادن  الذهب،

 اهلندسية فهذه العقود ومثلها حباجة ا ى مرحلة متهد للعقد وتسبق أبرامه. اإلنشاءات
 

 اختيار الدراسة
عات املدنية مل تنظم املرحلة السابقة على التعاقد تنظيمًا كافيًا ومنها إن أغلب التشري

القانون املدين العراقي، وبالتايل مل يكن هناك أيضاً تنظيم ملا ميكن ان يتحقق أثناء هذه املرحلة 
من مسؤولية عن أخطاء سابقة على التعاقد تكون سبباً يف األضرار باملتفاوض او املتعاقد بعد 

 مبا يف ذلك حتديد طبيعة هذه املسؤولية. عقد،أبرام ال
 

 االستنتاجات
مل يرد يف التشريعات املدنية والشروحات الفقهية تعريف جامع مانع للمسؤولية السابقة 
على التعاقد وحنن بدورنا ميكن ان نعرفها على انه تلك املسؤولية اليت تنشأ بعد الدخول يف 

تولدة ويكون اساسها األخالل بالثقة املشروعة  امل لنهائي،مرحلة املفاوضات وقبل أبرام العقد ا
سببها له  ( من أضرارر املتفاوض املضرو  قما حليف هذه املرحلة ،وهدف هذه املسؤولية جرب 

 املتفاوض األخر.
 
 
 

 التوصيات
 

 

 النص يف القانون املدين العراقي على مرحلة املفاوضات العقدية وتنظيم األثار املرتتبة عليها
بنصوص صرحية وذلك لعدم كفاية أحكام قواعد النظرية العامة للعقد لتقدمي حلول للمشاكل 
اليت تطرأ خالل هذه املرحلة ومنها مشكلة مسؤولية املتفاوض عن تعويض األضرار اليت أحلقها 

 باملتفاوض األخر نتيجة األخالل بأحد االلتاامات الناشئة يف ذمته أثناء هذه املرحلة.
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 (2011)علي حسين منهل، دراسة:  -2
 لعقدبااالخالل المسبق  عنوان الدراسة

 
 مشكلة الدراسة

رف تعاقده مع الط لكل طرف من أطراف العقـد منفعة يسعى ا ى احلصول عليها من خالل
اآلخر. واملتعاقدون هم الذين يقد رون املنافع اليت تعود عليهم من وراء إبرامهم العقود اليت يلامون 

بناًء على إراداهتم. ولكن منفعة األطراف وما يتوقعون احلصول عليه من العقد قد ال  أنفسهم هبا
 .تتحقق بسبب إخالل شركائهم يف العقد بالتااماهتم

 
 اهمية الموضوع

هذا من أهم . و بإرادتهال شك يف وجوب احرتام االنسان العالقة التعاقدية اليت يدخل اليها 
لتاام عقد، اذ ال يربم العقد إال  لينفذ حبسب االتفاق. فإذا كان االاملوضوعات اليت تدرس يف جمال ال

الناشئ عن العقد مؤجال، وكان األجل طويال شيئا ما، وجب ان يبقى الدائن مطمئنا حلصول 
 هذه . وأي شيء يصدر من املدين يفالتنفيذ يف موعده احملدد طيلة املدة السابقة حللول األجل

 يعك ر اطمئنان الدائن، هو أمر مرفوض وتنبغي مواجهتهاملدة، ويكون من شأنه ان 

ان اهلدف الرئيس من البحث هو دراسة فكرة اإلخالل املسبق بالعقد لذاهتا، وبيان مفهومها  نطاق الدراسة
 .وخصائها وآثارها. وملا كانت األفكار القانونية ال ختلو من تطبيق يف القوانني املختلفة

من هذه املوضوعات، وبعد بيان املقصود منه وتوضيحه، جتري مقارنة مواقف كل موضوع  منهنية الدراسة
 .األنظمة القانونية املختلفة منه، مبا يف ذلك موقف القضاء والفقه يف كل نظام من هذه األنظمة

 
 

 االستنتاجات

يف  لوالقواعد املوجودة يف الوقت احلاضر ال توفر احلماية املالئمة للدائن يف احلاالت اليت تدخ
صور اإلخالل املسبق بالعقد، فعندما يصرح املدين انه لن ينفذ التاامه، فما يتاح للدائن هو جمرد 
االعفاء من االعذار، ولكن هذا قد يكون مضرا مبصلحته، اذ عليه االنتظار حلني جميء الوقت 

ون األفضل كاحملدد للتنفيذ وهذا قد يضيع عليه فرصة تدارك الصفقة بصفقات أخرى. وعليه، فقد ي
ان يقرر له احلق يف إيقاف التنفيذ إن كان عليه ان ينفذ أواًل، أو إيقاف التحضري للتنفيذ من جانبه 
حلني تقدمي املدين ما يضمن حصول التنفيذ يف املوعد احملدد، ومن األفضل ان تكون هناك مدة 

 ا هو احملكمة.حيددهجيب تقدمي التأمني خالهلا، ولكن هذه املدة ختتلف باختالف الظروف ومن 

كل موضوع من هذه املوضوعات، وبعد بيان املقصود منه وتوضيحه، جتري مقارنة مواقف  التوصيات
 .األنظمة القانونية املختلفة منه، مبا يف ذلك موقف القضاء والفقه يف كل نظام من هذه األنظمة
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 دراسة: )طارق كاظم عنيل( -3
 الخالل بالعقدمسؤولية الغير عن ا عنوان الدراسة

 
 

 اهمية الدراسة

كما ان تقسيم احلقوق ا ى حقوق عينية و شخصية، ووصف الفقه هلذه احلقوق باهنا 
مطلقة ونسبية، جعل الباحث امام مشكلة، متتثل باعرتاف الفقه التقليدي باحلجية للعقود 

ا اضطر مم الناقلة للحقوق العينية، دون احلقوق املنشئة او الناقلة جملرد حقوق شخصية،
الباحث ا ى حماولة اعادة دراسة نظرية احلق من جديد للتوصيل مع جانب اخر من الفقه ا ى 
متتع مجيع احلقوق، ايا كانت طبيعتها، بذات احلجية يف مواجهة الكافة، وصوال ا ى تقرير 

 مسؤولية الغري عن االخالل بالعقد، ايا كانت طبيعة احلقوق حمل العقد.

 
 مشكلة الدراسة

ان الاام الغري بالتعويض عن االخالل بالعقد هل يعين امكانية مطالبته بالتنفيذ العيين 
كن يف اي نلام الغري بتنفيذ التاام ناشئ عن عقد الغري مل ي فأننا، باإلجياباجلربي، فاذا قلنا 

وقت من االوقات طرفا فيه، واذا قلنا بالسلب، حرمنا الدائن من حقه باحلصول على التنفيذ 
 .لعيين اجلربي، جملرد ان الغري، وليس املدين، هو من اخل بالعقدا

 
 

 االستنتاجات

ال يوجد تناقض بني مبدأ نسبية اثر العقد و مبدأ حجية العقد، فاألول اذا كان يلام 
املتعاقدين بتنفيذ العقد، فأن الثاين يلام الغري باحرتام العقد، وعدم االعتداء عليه، دون ان 

نشأها ام الغري بتنفيذ العقد، مث ان مبدأ نسبته اثر العقد حيكم االلتاامات اليت ايقوى على التا 
العقد كجاء من الذمة املالية للدائن و املدين، بينما حيكم مبدأ حجية العقد الواجب العام 
بعدم االعتداء على العقد، وهو واجب يعيش على هامش الذمة املالية للغري دون ان يكون 

 السليب. جاء من جانبها

نقرتح على القضاء العراقي قبول مسؤولية الغري عن االخالل بالعقد، وفقا للتحديد الذي  التوصيات
 مت بسطه يف البحث، على ان تأسيسها وفقا ألحكام املسؤولية التقصريية.
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 (2014دراسة: )اكرم محمد حسين،  -4
 يةاالخالل بالتنفيذ في بيوع التنارة الدول عنوان الرسالة

 
 مشكلة الدراسة

يثري موضوع االخالل بالتنفيذ يف بيوع التجارة الدولية، عددًا من املشاكل دفعتنا ا ى اختيار 
البحث فيه، ولعل يف مقدمتها، اختالف االنظمة القانونية وتباينها يف حتديد مفهوم االخالل بتنفيذ 

عرفها بعض ثه، فضال عن ان له انواعا تعقد البيع الدويل، واساس املسؤولية الناشئة عنه، ونطاقه حدو 
 النظم القانونية ال تعرفها النظم االخرى.

 
 اهمية الدراسة

من امهية البيع الدويل ذاته، فاذا سلمنا بأمهية تنفيذ االخري على الصعيد الدويل و الداخلي، 
وضوع ة مبوصفه وسيلة للتنمية وانتقال و تداول رؤوس االموال أمكانية ان ندرك أمهية وخطور 

 االخالل بتنفيذه، وضرورة وضع القواعد الالزمة للحد من اثاره الضارة.

 
 منهنية الدراسة

سنعتمد يف هذا البحث املنهج التحليلي املقارن، اذ سنعمد يف حبثنا ا ى دراسة املوضوع يف 
اقيات التجارة فالنظامني الالتيين و االنكلو امريكي، وعلى الصعيد الدويل سنقوم بعقد املقارنة بني ات

الدولية اليت نظمت احكام االخالل بالتنفيذ، مث نقوم بتحليل ودراسة كل جائية يف ضوء خمتلف 
 اآلراء الفقهية و القضائية.

 
 االستنتاجات

توصلنا ا ى ان القانون املدين العراقي وان كان يقيم االخالل على اساس اخلطأ، كما هو احلال 
ن ية، اال ان اخلطأ يف عقد البيع يتحقق مبجرد ختلف النتيجة، ذلك اليف القوانني املدنية الالتين

 االلتاامات اليت يرتبها هذا العقد هي التاامات بتحقيق نتيجة.

 
 التوصيات

ندعو املشرع العراقي ا ى املصادقة على اتفاقية فينا، وذلك الهنا متثل تنظيما دوليا لعقد البيع 
ع من عدد كبري من الدول، وقد اشارت وثائق االمم املتحدة ا ى الدويل، يعد مقبوال على نطاق واس
، ومل يتم املصادقة عليها ا ى حد االن من جملس 0881ايار  5توقيع العراق على االتفاقية منذ 

 النواب. 
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 (2015دراسة: )وسن جاسم زرزور،  -5
 االخالل المتوقع بالعقد عنوان الدراسة

 
 مشكلة الدراسة

املمكن القول ايضا بان الدائن يف حالة استنتاجه عدم امكانية او رغبة املدين بتنفيذ التاامه املؤجل، وخصوصا اذا  اال انه من 
كانت تلك التوقعات مؤكدة اي ال تقبل الشك، او حالة كون تلك التوقعات ليست مؤكدة، لكنها جتعل الدائن قلقا منها حبيث 

 وعده احملدد، يف هذه احلالة يكون انتظار حلول االجل حينها بال جدوى مما يؤدي ا ىتؤدي ا ى زعاعة ثقته حبصول التنفيذ يف م
ضياع املنفعة املتوخاة من ابرام العقد، خصوصا وان اطراف العقد هم اكثر من يقدر قيمة ما سيحصلون عليه من وراء ابرام العقد، 

ك التوقعات اخالل املدين املستقبلي اذا ما كان هنالك ما يربر تل وطبقا ملا تقدم تدور فرضية البحث عن موقف الدائن يف حالة توقعه
 او يؤكدها.

 
 

 هدف الدراسة

يهدف البحث بشكل اساس ا ى الوقوف على فكرة االخالل املتوقع بالعقد وذلك من خالل بيان امهيتها وطبيعتها القانونية و 
 ارنة من تلك الفكرة، فكما هو معروف فان هذه الفكرة وان كانتاالثار اليت من املمكن ان ترتتب عليها وموقف التشريعات املق

منظمة كمبدأ قانوين له احكامه اخلاصة يف القانون االنكلو امريكي واالتفاقيات الدولية فأننا هندف من وراء البحث ا ى الوقوف على 
ارية الدولية وابرزها رنة و اتفاقية فينا التجمضمون تلك الفكرة وكيفية تنظيمها مستندين يف ذلك مبا درجت عليه التشريعات املقا

ية  اتفاقية فينا بشأن البيع الدويل للبضائع واتفاقية الهاي مستهدفني من ذلك حتديد اسباب عدم تبين تلك الفكرة يف التشريعات العرب
ذ جباء منها او الفكرة او حىت االخ كالتشريعيني املدين العراقي و التشريع املدين املصري، وما اذا كان باإلمكان االخذ مبضمون تلك

 بيان ما يقارب روح تلك الفكرة او هذا املبدأ يف القانون االنكلو امريكي واالتفاقيات الدولية

وبناء على تلك االمهية نالحظ ان بعض التشريعات كالتشريعات االنكلو امريكية قامت بتبين موضوع االخالل املتوقع قبل حلول  اهمية الدراسة
 ل، كمبدأ عام مستقل وحددت له احكاماً خاصة به.االج

 
 

 االستنتاجات

التمسك باألخالل املتوقع و امكانية ترتيب اجلااءات القانونية عليه مبوجب القانون االنكلو امريكي ليس هو االثر الوحيد لتوقع 
قت التنفيذ كن، وهنا ال يكون اماه اال االنتظار و االخالل، فعالوة على ذلك يستطيع الدائن جتاهل االخالل املتوقع واعتباره كان مل ي

الفعلي وطلب التنفيذ بناء على اجلااءات املقررة لألخالل املستحق التنفيذ، ويف اثناء ذلك جيوز للمدين العدول عن اخالله املتوقع 
ذا االخالل ون الدائن قد متسك هببالعقد، ويشرتط القانون االنكلو امريكي، لصحة عدول املدين عن االخالل املتوقع بالعقد ان يك

املتوقع، ويلحظ ان هذا احلكم املتقدم معاكس ملا تذهب اليه التشريعات املدنية، حيث جييا املشرع فيها العدول عن االخالل املستحق 
 او ى. ببالعقد، مامل يصدر حكم هنائي يف الدعوى ولذلك فان عدول املدين عن االخالل املتوقع بالعقد يكون جائااً من با

نقرتح ان ميتد هذا احلكم ليشمل االخالل املتوقع بالعقد بصورته املباشرة ايضا، وخصوصا حالة تصريح املدين بعدم رغبته تنفيذ  التوصيات
 التاامه العقدي، او باختاذه مسلكا ال تدع ظروف احلال شكاً يف داللته على االخالل بااللتاام العقدي مستقباًل.
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 البحث اً: صعوباتعاشر 
صعوبات خاصة إذا كانت تلك اجلهود مركاة على البحث العلمي األكادميي من أي جهود إنسانية  خيلوال تكاد 

هذه جمرد نَّ إ يف استكمال البحث هي عدم وجود مصدر مباشر لألفكار العربية واجهتيناملتخصص، ولعل أهم الصعوبة اليت 
 .ى املسؤوليةعل انعكاساهتالتبين الفكرة من حيث تأثري الفكرة و ؛ ارنةًيا، إذا قارنا الطريقة املقعالمات بسيطة نسب

شكل وهي املصادر اإلجنلياية، ونظراً ألن أفكار البحث ت، صعوبة أخرى تتعلق مبصادر أجنبية وعلى هذا األساس واجهت
حث، ناهيك ء عمليات الباملبادئ العامة هلذه القوانني، فقد واجهت بعض الصعوبات يف احلصول على هذه املصادر وإجرا

إضافة  ،لتجنب استخدام مفاهيم قانونية متعمقة لألغراض التالية: فهم أفكار البحث الرئيسية؛ ذه املصادريقال لرتمجة ه ماع
إ ى ذلك، فأنا أواجه صعوبات مهمة أخرى يف البحث، وهي عدم وجود أحكام قضائية عربية تتعلق هبذه الفكرة، وقد يرجع 

تقد أهنم مل نع أن املؤسسة القضائية على االجتهاد يف هذه القضية وانعكاس هذه األحكام بشكل كامل إ ىذلك إ ى قيود 
أو بعض جوانب  املقاولة بعقودكما سنرى يف حبثنا، بعض القرارات املتعلقة ،  يذكروا الفكرة يف سبيل زيادة قوة ورصانة البحث

 .التعامل غري املباشر

 البحث هيکلية: الحادي عشر
وبناء على ما تقدم، ولغرض الوصول ا ى هدف البحث ومنهجية، فسوف نقوم ببحث املوضوع على وفق خطة علمية، 

 ولغرض توضيح ما تقدم سنحاول حبث موضوع اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد؛ لذا تقسَّم الدراسة إ ى ثالثة فصول:

هيم ، اما الثاين يذ العقد و يتضمن مبحثني، االول املفايتناول املفاهيم و الکليات لالخالل املسبق بتنف الفصل االول:
 الکليات

ل يدرس اآلثار املرتتبة على اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد و يتضمن مبحثني، االول: جتاهل الدائن لألخال الفصل الثاني:
 املسبق بتنفيذ العقد، اما الثاين: فريصد أسبقية اخلطأ يف اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد.

وانطالقًا من مقدار التعويض وجااء لإلخالل املسبق بتنفيذ العقد عن هذا النوع من الضرر، ويقسَّم  الفصل الثالث:
على مبحثني، األول: شروط استحقاق التعويض عن التأخري و كيفية تقديره، أما الثاين فيعاجل الضرر الذي جيربه التعويض 

 وجااءاته.
وصلت إ ى خامتة البحث اليت ال تكون جمرد خالصة أو إجياز جململ البحث، بل هي واذا ما انتهت الدراسة تكون قد 

عبارة عن أهم االستنتاجات اليت توصلت الدراسة اليها من خالل البحث، وقد عمدنا إ ى أن تكون دراسة هذه الرسالة مقارنه 
الدولية كاتفاقية فينا  كلو امريكي وكذلك االتفاقياتبني القوانني اليت تتبىن مفهوم اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد كالقانون االن

م ولكوهنما تبنتا نفس املبدأ 0864م واتفاقية الهاي للبيع الدويل للمنقوالت املادية لسنة 0891للبيع الدويل للبضائع لسنة 
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 القانون املدين فرنسي،  وبنيالذي ذهب إليه القانون اإلنلكو أمريكي، مقارنة بني القوانني األجنبية السيما القانون املدين ال
 العراقي مع عدم إغفال اإلشارة ا ى موقف الفقه اإلسالمي كلما دعت الضرورة لذلك.
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 الفصل االول

 المفاهيم و الكليات
 
 

 المبحث االول:المفاهيم
  المبحث الثاني:الکليات



15 

 تمهيد:

م هذا ياًا عن غريه من حيث القواعد القانونية وقد ينسجمفهومًا ممالعقد  بتنفيذ خالل املسبقيقتضي الكالم عن اإل  
اإلنكلو أمريكي قد يبتعد حسب كل حكم من  املفهوم مع القواعد املدنية حمل الدراسة وعدة قوانني ومنها االنكلياي و

 أحكامه لكن سنالحظ أن فكرة قواعد أحكام اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد ورده بشكل مفصل.
العقود  خمالفة من جوانب جهةفكرة قانونية تعاجل هي ل ابتداًء لفكرة االخإل استبانةالعقد  بتنفيذ قخالل املسباإلو 

مفاهيم يف املبحث األول  ا ى مبحثني. نتناولمفهوماً، عليه مت تقسيم الفصل  ابيان تستدعيية فكرة قانونية أومعاجلاته، ودراسة 
  كليات االخالل املسبق  بتنفيذ العقد.املبحث الثاين  . سوف نتناول يف االخالل املسبق بتنفيذ العقد
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 : المفاهيم االولالمبحث 
عرف اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد أنه إخالل بااللتاام من أحد أطراف العقد يكون يف وقت مسبق على تنفيذ االلتاام 

ل أحد أطراف العقد بتنفيذ التاامه املستقبلي. ويكون هذا الرفض بالقول أو يشري ا ى مسلك العقدي، على شرط عدم قبو 
قبل موعد التنفيذ، وانه يؤكد على إصراره بانه سوف حيصل إخالاًل مستقبليًا يف تنفيذ االلتاام. أو بصيغه أخرى هو إخالل 

واًل. بانه يصدر من رام العقد، ويستنتج منه استنتاجًا معقمسبق بتنفيذ االلتاام املستقبلي الذي حيصل يف أجل سابق على إب
 . (0 املدين إخالالً بعد تنفيذ التاامه يف امليعاد احملدد

. اذ إهنا نشأت كمبدأ ثابت حمدد املفهوم يف القانون االنكلو (2 إنَّ فكرة اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد ليس بفكرة جديدة
 .Hochster Vللعقد نشا وألول مرة يف القانون االنكلو امريكي ومن خالل قضية  أمريكي، ان مبدأ اإلخالل املسبق 

De La Tour (  فقد نشأت هذه الفكرة يف االتفاقيات الدولية.، م وكذاك02/4/0952وتتلخص وقائع القضية بتاريخ 
ة اتفقوا عليها ( لديه ممثل عن السياحة او ساع ملدHochster( بتشغيل  De La Tourويف هذه القضية اتفق  
 De La"قبل امليعاد املتفق عليه بعشرين يوماً" كتب   0/4/0952. وبتاريخ 22/4/0952ثالثة اشهر ابتداء من تاريخ 

Tour  ا ى )Hochster.ًابلغه غري رأيه وليس لديه الرغبة يف تنفيذ االلتاام كما اتفقا سابقا ) 
ل ميعاد الوفاء بااللتاام مبدة عشرة أيام حمتجاً بان تنصل املدين قب 02/4/0952نتيجة لذلك قام برفع دعوى الدائن يف 

د التنفيذ. ، أي قبل موعأن اإلخالل بالعقد من قبل املدين املدعى عليه( من االلتاام بالوفاء فشكل إخالاًل على الرغم من 
 التعويض ملدعي ليس له أي حق يفوهنا طلب  املدعي( الدائن بالتعويض يف هذه الدعوى. احتج  املدعى عليه( املدين أن ا

كمة اصدرت قرارها الشهري الذي احمل يعاد احملدد للتنفيذ. وبالنتيجةاال بعد اثبات انه كان راغباً وله القدرة بالوفاء بااللتاام يف امل
ويض، وبتأكيد أن عالياال يعترب فكرة األساس ومبدأها التارخيي لإلخالل املسبق بتنفيذ العقد بتثبيت حق املدعي يف دعوى الت

الطرف اآلخر غري حمدد يف ميعاد الوفاء بااللتاام. وبعد قرار احلكم الصادر بدأت احملكمة االنكلياية تشري وتستند على قضية 
Hochster De La Tour 3).لتطبيق مبدأ اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد وطبق حىت على عقد الاواج . 

                                                           

، 21، 02، 0( وليد خالد عطية: التنفيذ على حساب املدين عن طريق ابرام صفقات بديلة، دراسة مقارنة، منشورات زين احلقوقية، ط0 
 09، ص2105ء، ، وانظر وسن كاظم زرزور: االخالل املتوقع واثره على تنفيذ العقد، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة كربال289ص

(2) For the origin of this doctrine see Rowley, Keith. A Brief Historu of Anticipatory 
Repudiation in American contract law. 69 University of Cincinnati law Review (wnter 
2001) p 565-639.  
3 . (1853) 2 E&B 678. 118 Er 922. See also Four other early English cases: Danube & Black 
Sea Railway and Harbour Co. v Xenos 142 ER 753, Frost v Lnight (1872) LR 7, 
Johnstone v Milling (1886) QBD 16, Synge v Synge (1894) 1 QB 466. 
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. وقائع هذه القضية تتلخص، قد قام الاوج بنقل (Synge V syhge 0يف  وذكروا مثال  على ذلك احلكم الصادر 
مجيع ممتلكاته إ ى ابنته وعند وفاته اتفق أن يرتك إ ى زوجته وكتب هذا الكالم يف وصيته مقاباًل اللتاامها بالاواج منه، قامت 

، فقررت هذه وفاته عقد املربم بينهما قبلا للالاوجة برفع دعوى مطالبة بالتعويض عن األضرار اليت حدثت بسبب إخالل زوجه
كما عرفه الدكتور حممد لبيب شنب بقولة: هو كل مظهر أو مسلك خارجي  احملكمة أن تعد تنفيذ هذا العقد مستحياًل.

يصد عن املدين ويفصح عن نية عدم تنفيذ العقد عندما حيل أجله، هذا املظهر قد يكون عن تصريح شفوي أو فعل يأتيه 
. وحنن يف دراستنا هذه آثرنا أن نستعمل مصطلح   اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد(( خالفاً ملا استعمله الفقهاء العرب (2 املدين

وأدق تعبريا عن  ،ملصطلح   اجلحود املبتسر للعقد(( نظرًا إلن هذا املصطلح أكثر متاشيًا وتناسبًا مع اللغة العربية من جهة
 ه النظرية.املفهوم احلقوقي و القانوين هلذ

وعرف جمموعة من الفقهاء بأنه كل شكل أو مسلك خارجي يصدر من جهة املدين و يبني عدم نيته بعدم تنفيذ االلتاام 
. وقد عرفه آخرون بأنه (3 العقدي عندما حيل موعده وهذا الشكل قد يكون كالمًا عن تصريح شفوي أو فعل يبينه املدين

نتاجاً معقوالً بأن حيدث يف وقت قبل األجل املتفق عليه لتنفيذ هذا االلتاام، يستنتج منه استإخالل بااللتاام املستقبلي للتنفيذ 
 .(4 املدين مل ينفذ التاامه يف امليعاد احملدد

والحظ الدكتور السنهوري أنَّ القوانني املدنية اجتهت إ ى مبدأ التقنني اإلنكلو سكسوين، ومن جهة خاصه للتشريع 
املدين تنفيذ  ، هذا القانون يسمح بطلب اإلهناء مقدماً إذا أخل ب0833حكام العقود الصادرة يف سنة األمريكي املتهيء أل

التاامه يف األجل احملدد املتفق عليه، ومن احملتمل إن مل يتمكن يف إمتام التاامه يف امليعاد احملدد املتفق عليه، يكون قد أخل يف 
ذا احلكم خالف القواعد العامة حسب وصف الدكتور السنهوري، عند اإلخالل تنفيذ التاامه التعاقدي مستقباًل، وإن ه

هذا االجتاه الذي احتواه الدكتور حممد لبيب شنب يلام املدين باالمتناع عن أي شيء  .(5 بااللتاام العقدي الذي جييا الفسخ
دد، إو يقوم بسري يستحيل امه يف امليعاد احمل، أو قد يصرح بانه لن يقوم بتنفيذ التا تنفيذ يف املستقبل وهو حسن النيةخيل ال

وقد يكون اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد يقوم على فكرة االستنتاج أو التوقع من خالل ما يبني  .(6 التنفيذ يف الوقت احملدد

                                                           

1 . Synge v Syngw (1894) 1 QB 466. 
ية راسة يف القانون االمريكي مقارنة بالقانون الفرنسي و املصري، جملة العلوم القانونية واالقتصاد. شنب، حممد لبيب، اجلحود املبتسر للعقد، د 2

 .2، العدد الثاين ص0861القسم االول، السنة الثانية، يونيه 
وم القانونية و العل حممد لبيب  شنب: اجلحود املبتسر للعقد، دراسة يف القانون االمريكي مقارنة بالقانون الفرنسي و املصري، جملت.  3

 .049، ص0861االقتصادية، السنة الثانية، يونيا 
 ،منصور حامت، علي حسني منهل، اثار االخالل املسبق بالعقد، حبث منشور يف جملة احملقق احللي للعوم القانونية و السياسية، العدد االول.  4

 .62، ص2102السنة الرابعة، 
 وما بعدها. 95، ص2118، 3، ط2 احلقوقية، جالسنهوري: الوسيط، منشورات احلليب  5
 .311حممد لبيب شنب، املصدر السابق، ص.  6
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قام املدين  امن املدين من أفعال أو تصرفات أو قول أو تصرحيات أو مسلك من جه أخرى أن يأثر يف التنفيذ مستقبالً، فإذ
، إو من غري ذ املستقبلي ى مسلك خيالف التنفيااللتاام املستقبلي، أو عند التوجه إ بالقول أنه ليس لديه الرغبة يف تنفيذ هذا

 .  (0 اجلائا حتقيق التنفيذ نكون عندها باجتاه إخالل مسبق مستنتج
فهوم التنفيذ. م يف املطلب الثاينو . خالل املسبقاال مفهوميف املطلب االول  ثالثة مطالبوسوف نقسم هذا املبحث ا ى 

 اما املطلب الثالث مفهوم العقد.

 المسبقاإلخالل  مفهوم:المطلب االول
كون فيها ، وتكون مرحلة إعداد و هتيئة للعقد يهي مرحلة سابقة على إبرام العقد اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد مفهوم

 التاام حقوق لطريف العقد يف املستقبل.
استقراره وهو مبدأ ، وكذلك يعرب عن نشأته و دودة يف القانون اإلنكلو أمريكيويتجه اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد نظرية حم

 قانوين يف القانون االنكلياي وبعدها احتضنه القانون االمريكي و جاء من االتفاقيات و املبادئ الدولية.
دين يف كثري من الدول وواحده منها القانون املدين العراقي وحىت اذا وتكون دراسة اإلخالل لعدم اهتمام التشريعات امل

 .(2 تناول هذه التشريعات بالتنظيم فأهنا تعد غري كافية، لكي يعاجل كل ما خيص هذه املرحلة
 العقدية وإن ةففي هذه املرحلة قد تتطور العالقة إ ى عالقة تعاقدية أولية ممهده إ ى العالقة النهائية حتكمها قواعد املسؤولي

، نفيذ العقدعىن اإلخالل املسبق بت، فسوف نبحث يف هذا املطلب وألجل أن نوضح محدث اخالل مسبق قبل تنفيذ العقد
ذلك سوف نقسم  ، وألجلالقانوين املقصود من ذلك التعبريفالبد تعرفة لغة ومن مث اصطالحاً، لغرض الوقوف على املعىن 

حي االصطال املفهوم الثاين بيان اما الفرعو  .اللغوي لإلخالل املسبق املفهوماألول بيان  لفرعا فرعني نذكر يف ا ى هذا املطلب
 .لإلخالل املسبق

 
 
 
 

 

                                                           

 عبد الوهاب علي: االستحالة واثرها على االلتاام العقدي، دراسة مقارنه يف الفقه االسالمي و القانون املدين، دار الكتب املصري، مصر،.  0
 وما بعدها. 032، ص0884، 0ط
ن فردت تنظيماً خاصاً للمرحلة املسبقة بتنفيذ العقد ومنها التشريع اليوناين و االيطايل و اليوغساليف و اللبناين. و املايد مبعض التشريعات ا.  2

. وكذلك. حممد 06، ص2112التفاصيل ينظر. مصطفى حممد اجلمال، السعي ا ى التعاقد، الطبعة الثانية، بريوت منشورات احلليب احلقوقية، 
 .5، ص2112، 2110، اجلوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد الظاهر حسني
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 المسبق لإلخالل اللغوي المفهوم:الفرع األول
ن، يف العنوا اردةو إن البحث يف التعريف اللغوي لإلخالل املسبق بتنفيذ العقد يتطلب بيان التعريف اللغوي لكل معىن 

فبالنسبة لكلمة اإلخالل لغة هي مصدر مأخوذ من اخللل و اخللل يعين: الضعف والفساد الذي يقع يف الشيء، وهو مصدر 
 .(0 للفعل أخل و خيل، مبعىن عدم اإلخالص بااللتاام الناشئ عن العقد حيث يقال أخل بالرجل مل يعط حقه

، و يف كل شيء، وفعله سبق ويسبق، وسبقه، اي تقدمه، بي القدمة يف احلر أما  املسبق( مصدر مأخوذ من السبق، أ
 .(2 والسباق هو الذي يسبق غريه، فيقال: فرس سابٌق وسبوق، أي اليت تسبق غريها من اخليل، أما اذا كان ي سبق فهو مسبوق

، جلاأل ثويذهب هذا اجلانب إل سناد رأيه بأن االستاذ السنهوري عند حديثه عن جواز فسخ عقد املقاولة قبل مكو  
إذ ذكر بأنه إذا تأخر املقاول يف االفتتاح بالعمل أو يف إمتامه، فإن هذا يعد إخالاًل متقدمًا وعلى وجه حمقق. يضيف الفئة 
السابق بأنَّ الدكتور عبد الرزاق السنهوري أطلق على اإلخالل يف هذه احلالة اجلحود املبتسر للعقد، معتمداً يف تلك التسمية 

تور حممد لبيب شنب وذلك لعرض الداللة إ ى املصدر ليس إال، وأنه ذكر بأن اإلخالل هنا قد حصل ابتدائيا على تسمية الدك
إال أن من معانيها األساسية "النقص"، فاملبتسر هو غري كامل، فيقال مثاًل: عمل مبتسر أي . (3 ومل يقل بأنه جحود مبتسر

 .(4 ة وغري  مقنعة غري  كامل و غري ناضج، وإجابة مبتسرة أي غري كامل
من املمكن أن نقول بأن اآلراء السابقة تعد حمل رؤية وال بد من الوقوف عندها، ويبدو أن الدكتور حممد لبيب شنب قد 

( اليت ترمجها ا ى العربية بـ "اجلحود". Repudiationاتبع يف حبثه "اجلحود املبتسر للعقد" باالستعمال االمريكي لكلمة  
الكتاب القانونيني يؤكدون بان عدم قبول العقد هو إخالل بعينه وليس جحود كما ذكرنا انفاً، وذهب وعلى ذلك أن بعض 

( اليت تعين اإلخالل ا ى استعمال كلمة Breachا ى ان رجال القانون االمريكي صححوا استعمال كلمة  
 Repudiationالل يف بق بتنفيذ العقد، اال أن االخ( اليت  تعين اجلحود بناء على انتقادهم ألصل مقدمة اإلخالل املس

التصرفات املعروفة بالقول أو السلوك تعد إخالالً بالعقد اليت تؤدي ا ى استنباط عدم التنفيذ يف الوقت املتفق عليه. ومن جهة 
مد لبيب حمأخرى فإن هذا االستنباط مدعم مبا يربره ويكفى للقول بإثبات اإلخالل. يلحظ باإلضافة إ ى ما تقدم إن الدكتور 

                                                           

,تنقيح حممد عبدالوهاب، دار احياء 4، ج3( وينظر: العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور االفريقي، لسان العرب، ط0 
 .890، ص0822. وينظر: بطرس البستاين، حميط احمليط، مكتبة لبنان، بريوت، 089، ص0888عمان.الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، 

 .050، ص01( العالمة ابن منظور االفريقي، لسان العرب، ج2 
 . 00علي حسني منهل، مصدر سابق، ص ( 3 
 عبد الغين أبو العام، معجم الغين، نسخة الكرتونية متاحة على الرابط التايل: ( 4 

http:// lexicons. Sakhr. Com/openme.aspx?fileurl=/html/30761130html. 
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. ال يهم البحث يف كلمة  العقد( هلذه الكلمة من البيان يف الفكرة القانونية، إال أن ما يعنينا (0 شنب قد استخدم  املبتسر(
و يرتكا عليه موضوع حبثنا هو ذاتية اإلخالل هنا،  كونه إخالاًل مسبقاً أي يقوم أساساً على االستنباط، ومما جتدر اإلشارة 

د حدثت وجتسدت كمبدأ قانوين عام يف القانون اإلنكلو أمريكي كما نوهنا سابقاً، وقبالتنفيذ اإلخالل املسبق  اليه، أن فكرة
استخدمت عدة كلمات للداللة عليه يف اللغة االنكلياية، ال ضري من التعرف عليها للوقوف على معناها االصطالحي ومن 

( فكلمة Anticipatory Breach Of Contractنفيذ العقد  اللغوية اليت وضع لإلخالل املسبق بتالتعابري  اهم
 Anticipatryوهذا املعىن ال يصلح لإلشارة على (2 ( تعين بالعربية املسبق اي يتوقع االستنتاج املستقبلي لإلخالل .

ملسبق ل ا( عند استخدامها يف إطار فكرة اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، ألن اإلخالAnticipatoryاملقصود من مفردة  
الذي تفصح عنه هذه الفكرة، كما ننوه الحقاً، هو إخالل ترتتب عليه نتائج اإلخالل التام مجيعها، وهو إخالل غري  كامل 
أو غري ناضج، بل هو إخالل مكتمل، غاية ما يف األمر أنه حيصل يف وقت سابق للعقد الستحقاق التنفيذ، أي أنه يكون 

هذا القول أن األستاذ السنهوري عند كالمة عن جواز فسخ عقد املقاولة يدعم العقد، ومما  مسبقاً، فهو إخالل مسبق بتنفيذ
قبل مكوث أجل التسليم إذا تأخر املقاول يف املباشرة بالعمل أو يف إجنازه، ذكر أن املقاول يف هذه احلالة يكون قد ارتكب 

 .(3 إخالالً مسبقاً للعقد، وهو إخالل حصل ابتداء وعلى وجه مؤكد
فتعتربه بأنه حصل إخالاًل مسبقًا وهو األقرب إ ى استعمال كلمة "املسبق". و االستاذ السنهوري وإن نوه يف املوضوع 

فلفظ التسمية اليت أطلقها الدكتور . (4 نفسه إ ى أن جواز الفسخ يف هذه احلالة يعتمد على نظرية "اجلحود املبتسر للعقد"
لة ا ى املصدر، واال، فانه وضح يف املنت أن هناك اخالاًل مسبقًا ومل يقل جحوداً حممد لبيب شنب استعملها لغرض الدال

 .مبتسراً، و هذا اإلخالل حصل مقدماً، ومل يقل انه جحود مبتسر
. وتبعه يف ذلك بعض (5 ويالحظ أن أول من استعمل صيغة "اجلحود املبتسر للعقد" هو الدكتور حممد لبيب شنب

 Anticipatory Breach Ofقد استخدمه عبارة   0891رياً، أن اتفاقية افيينا لسنة . ويالحظ اخ(6 املؤلفني

                                                           

 ( حممد لبيب شنب، اجلحود املبتسر للعقد، دراسة يف القانون االمريكي مقارنة بالقانونني الفرنسي و املصري، القسم االول، جملة العلوم 0 
 .310، ص 0861القانونية و االقتصادية، السنة الثانية، العدد الثاين، يوليه 

 Anticipatoy Black law Dictionary, Bryan . Garner (editor) , Thomson( ينظر: يف بيان مصطلح  2 
west , third book , U.S.A , 2011, p.79. 

ملعارف، ، تنقيح املستشار أمحد مدحت املراغي، منشأة ا0، مج2( عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج 3 
 .91، ص 2114االسكندرية 

 .91( عبدالرزاق أمحد السنهوري، مصدر سابق، ص 4 
 .0( حممد لبيب شنب، مصدر سابق ذكره، ص 5 
، و حممد حسني منصور، الشرط الصريح الفاسخ، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 91( عبدالرزاق أمحد السنهوري، مصدر سابق ذكره، ص 6 

، املكتب اجلامعي 2، ط8(، واملستشار انور طلبة، املطول يف شرح القانون املدين، ج0راهلامش رقم  22ة طبع صاالسكندرية، من دون سن
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Contract ) 0) وجاء يف الرتمجة العربية االساسية لالتفاقية ان هذه املفردات تعين "االخالل املبتسر بالعقد"، فقد .
استخدمه كلمة "املبتسر" وليس "  استخدمت هذه الرتمجة مفردة "االخالل" وليس مفردة اجلحود. ومن جهة اخرى، فقد

املسبق". ولكن الرتمجة العربية مل تكن ناجحة يف هذا اجملال  ملا سبق ان نوهنا من افضلية استعمال مفردة "املسبق" على مفردة 
عدة حتتوي اخطاء مؤثرة يف  0891"املبتسر" من جه، ولتقرير بعض املؤلفني والباحثني ان الصورة العربية التفاقية فيينا 

 .(2 مواضيع
ومن جه اخرى. وهلذا ،مل يسعين االعتماد على تلك الصورة املرتمجة يف مباحث هذه الرسالة. وبناء على ما تقدم، نقرر 
اننا عندما نستخدم عبارة "االخالل املسبق بتنفيذ العقد"، فإمنا نقصد منها معىن هذا االخالل، أيا كانت االلفاظ املستخدمة 

  لمل استخدامنا صيغ: اجلحود املبتسر للعقد، واالخالل املبتسر للعقد، واالخالل املقدم بالعقد. ويشملإلشارة عليه. فيش
 Anticipatory Breach Of Contract ،Anticipatory كذلك الصيغ االنكلياية االتية: 

Repudiation،(Repudiation 3). 

 المسبق لإلخالل االصطالحي المفهوم:الفرع الثاني
افرتق الفقه  .خالل املسبق بتنفيذ العقد ويراد به واقعة معينة، وقد تلخص ويراد به التعبري عن مبدأ قانوينقد تلخص اإل

بصدد تعريف اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد وذلك حبسب التطلع إ ى فكرة اإلخالل املسبق. وأغلب التعريفات االصطالحية 
نفيذ من تصريح أو ثة معينة تعرب  عم ا يصدر من املدين مبسؤولية مستقبلية التلإلخالل املسبق بتنفيذ العقد تعر فه على انه حاد

مسلك يشري ا ى عدم حتقيق التنفيذ يف موعده املتفق عليه يف الوقت احملدد. وهذه النظرة تنطلق بناء على احلالة األساسية اليت 
ا ى الرتكيا على  د اجته جانب من الفقه و التشريعاتيتمتع هبا اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد اال وهي االستنباط. ولذلك فق

هذه احلالة، ويالحظ أن هذه التعريفات تكون على قسمني: قسم يركا على احلالة املمياة اليت ينفرد هبا اإلخالل املسبق بتنفيذ 

                                                           

-0888، و حممد حسام حممود لطفي، النظرية العامة لاللتاام، مصادر االلتاام، القاهرة، 451احلديث، االسكندرية، من دون سنة طبع، ص
 (.918واهلامش رقم   222، ص2111

 (.23-20يف عنوان الفرع االول من الفصل من اجلاء الثالث  املواد من (  0 
، 2110( انظر: حسام الدين عبدالغين الصغري، تفسري اتفاقية االمم املتحدة بشأن البيع الدويل للبضائع، دار النهضة العربية، القاهرة،  2 

املتحدة للبيع الدويل للبضائع  فينا(، دار النهضة العربية، القاهرة، ، و أمساء مدحت سامي، االعفاء من املسؤولية يف اتفاقية االمم 02ص
 (.0، اهلامش 335، ص2116

أي عدم  Anticipatory non-performance ( هناك صيغ اخرى استعملت للتعبري عن االخالل املسبق بتنفيذ العقد منها 3 
يغة  قود التجارة الدولية ومبادئ قانون العقد االوريب. وهناك من يستعمل صالتنفيذ املسبق او املتوقع، وهي الصيغة اليت استعملتها مبادئ ع

Non-Performance Repudiation أي عدم التنفيذ املتوقع، انظر:E. Allan Farnsworth, op. Cit., p. 581 
 .عرب عن معىن واحدوعلى اية حال، فان استعمالنا لصيغة االخالل املسبق بتنفيذ العقد يشمل هذه الصيغ مجيعها كوهنا ت
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الال سوف حيصل هناك إخ العقد من غريه من أنواع اإلخالل املسبق بالعقد، وهي مسة "االستنتاج، االستنباط" إذ ي ستنتج أن
 تقبل.، كونه غري مستحق وإمنا متوقع حصوله يف املسخالليف املستقبل. أما القسم الثاين لعل ذلك يعود ا ى حقيقة اإل

أما القسم االول، فقد رأينا أن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد يتعلق بالتاام غري حال، أي أن الوقت املتفق عليه لتنفيذ  
مل يأت بعد. فإذا تبني من املدين أفعال قبل هذا الوقت، كقول بأنه لن ينفذ التاامه يف املستقبل أو مبسلكه الدال هذا االلتاام 

على ذلك، فإن هذا القول ال جيام عدم التنفيذ الفعلي لاللتاام أم ذلك ألن املدين من املمكن أن يقوم بتنفيذ التاامه فيما بعد 
لك بتصرحيه بعدم ، وذدر عن املدين على النظري املتقدمارد منه بعدم التنفيذ، ولكن ما يصبالرغم من التصريح أو القول الو 

ناشئ عن العقد ، إخالل املدين بتنفيذ التاامه الاً للدائن بناء على أسباب معقولةرغبته بأجراء التنفيذ. قد جيعل األمر ظاهر 
تنفيذ العقد اً عن طريق االستنتاج، لذلك فان قوام اإلخالل املسبق بحىت وإن مل حيل املوعد احملدد لتنفيذ العقد وهذا يتم أحيان

 .(0 هو االستنتاج الذي يطرأ يف ذهن الدائن قبل حلول موعد األجل احملدد املتفق عليه يف العقد
 ومن املمكن أن نلتمس ذلك استبانة موقف القانون التجاري األمريكي من خالل تعريف اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد

، حيث جاء فيها أن اإلخالل املسبق بتنفيذ 2112" واليت أضيفت بتعديل 2" القسم "601يف الفقرة الثانية من املادة "
العقد "يكون من التصريح الذي يستخرج منه الشخص العاقل أن الطرف اآلخر لن يقوم بتنفيذ التاامه الذ مل يصبح مستحقاً 

 تنفيذ هذا االلتاام، أو من الفعل اإلرادي القاطع الذي تبني فيه، للشخص العاقلبعد مبوجب االتفاق أو أنه غري قادر على 
 .(2 بأنه جيعل التنفيذ املستقبلي من الطرف اآلخر مستحياًل"

. وتدل بصراحة على االستنتاج الناتج على تأخر املقاول يف (3 اق السنهورييتفق مع االجتاه السابق الدكتور عبد الرز 
ل والذي يشري إ ى أن املدين لن يستطيع إهناء العمل يف موعد حمدد املتفق عليه، من خالل عبارة  على مقدمة متهيد العم

وجه حمقق(. ويقر الدكتور عبدالرزاق السنهوري بناء على ما تقدم إمكانية إهناء عقد املقاولة قبل حلول املوعد املتفق عليه 
. قرر األستاذ السنهوري أن اإلخالل يف (4 صول إخالل مؤكد بالعقدوخروجًا عن القاعدة العامة يف الفسخ اليت تتطلب ح

 .(5 هذه احلالة "قد حصل مسبقاً بتنفيذ العقد وعلى وجه حمقق
 وتذهب تسمية اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد على التوقع على تعريفه بأنه عبارة عن:

                                                           

(1) . Smith & Keenan،s, English law, Sixteenth edition, England, 2010, p, 316 
م، على املوقع 2112مع اخر التعديالت لسنة  0852( من القانون التجاري االمريكي املوحد لسنة 2( القسم  601(  ينظر نص املادة   2 

 cornel.edu / ucc-http//www.law   لواليات املتحدة االمريكية على الرابط:الرمسي لكلية احلقوق، جامعة كورنيل يف ا
 .95، ص2100، اجمللد االول، منشورات احلليب، لبنان،2، ج3( ينظر مؤلفه، الوسيط يف شرح القانون املدين، ط 3 
 وما بعدها . 096د ،ص( ينظر التطبيقات القانونية لإلخالل املتوقع يف الفصل الثالث االخالل املتوقع بالعق 4 
، تنقيح املستشار امحد مدحت املراغي، منشأ املعارف، 0، مج2عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج ( 5 

  .91،  ص 2114االسكندرية، 
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اللتاام بأن يستنتج حملدد املتفق عليه لتنفيذ هذا ا"إخالل بالتاام مستقبلي التنفيذ، يتحقق يف وقت سابق على الوقت ا
. وبنفس هذا االجتاه اجته (0 "استنتاجا" معقواًل وعلى وجه مؤكد مما يصدر من املدين بأنه لن يقوم بتنفيذ التاامه بوقته احملدد"

صدر عن املدين ي يالدكتور حممد لبيب شنب، يف تعريفه للجحود املبتسر للعقد   بانه كل مصدر معني أو مسلك خارج
ويبدي عن نيته بعدم تنفيذ العقد عندما حيل موعده املتفق عليه، وقد يكون هذا الفعل عبارة عن بيان شفوي أو فعل يأتيه 

 .(2 املدين((
ويبدو أن اختالف الفقه يف تعريف اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد برتكيا اجلانب األول منه على مسة االستنتاج وعدمه يف 

وذلك يذهب البعض إ ى  ،ب الثاين. واالختالف يف تكييف اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد  املبتسر( كما يسميه بعضهماجلان
تكييف اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، بأنه عبارة  إخالل بالتاام مستقبلي التنفيذ( يستنتج وقوعه  سلفاً ومقدماً( من خالل 

خالف مع طبيعة االلتاام وهبذا فان القسم األول يركا على مياة االستنتاج، أما ما يصدر من املدين من تصريح أو مسلك يت
، أال هو اإلبقاء ستقبليمبالنسبة ا ى القسم الثاين فأنه يرى بأن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، وهو عبارة عن إخالل بالتاام 

 .(3 على العالقة التعاقدية
ن ف اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد بأنه إخالل بالتاام حال تعد حمل نظر، ألولعل اآلراء السابقة اليت اجتهت يف تكيي

إلضافة ا ى ذلك فأن هناك صعوبة يف تأكيد هذا .  بـ (4 اإلخالل هنا إخالل مستقبلي وليس حال كما سنلحظ الحقاً 
 .(5 االفرتاض

تنفيذ بأن خيل طرفني يقع يف وقت سابق الوهبذه التعريفات أيضا أن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد هو إخالل من أحد ال
هذا الطرف بالتاامه مسبقا إذا تبني من قوله أو مسلكه الصادر قبل موعد التنفيذ إنه سوف خيل بالتاامه عندما يكون 

 .(6 مستحقا
تنفيذ  نومن اجلدير باملالحظة هنا بأنه حىت لو تبني من املدين تصريح أو مسلك االيضاح من خالله عدم إمكانية املدي

اللتاامه املؤجل يف املوعد احملدد املتفق عليه، فإن هذا يعد إخالال مسبقاً بتنفيذ العقد يرتتب عليه القانون بعض اآلثار منها، 
إعفاء الدائن من إعذار املدين ابتدأ لرفع الدعوى عليه وبالرغم مما ال يكون املدين متعمداً اإلخالل الفعلي بالعقد من خالل 

مسلكه"، فقد يعدل املدين عن تصرحيه ويقرر تنفيذ التاامه املتفق عليه حني حلول األجل إال أن ما ينبغي هنا  "تصرحيه أو
                                                           

 .69( منصور حامت، علي حسني منهل، مصدر سابق، ص 0 
القانون االمريكي مقارنة بالقانون الفرنسي و املصري، القسم الثاين، جملة العلوم القانونية ( ينظر مؤلفه، اجلحود املبتسر للعقد، دراسة  2 

 .049-049، ص 0860واالقتصادية، العدد االول، السنة الثانية، 
 . 21( وليد عطية، القيود الواردة على تعويض الضرر العقدي يف القانون االنكلياي، ص 3 
 .22روط االخالل املسبق بتنفيذ العقد ص( ينظر ما سيتم حبثه بشأن ش 4 
 .66( نظر يف ذلك تكييف االخالل املتوقع بالعقد ص  5 

)6 Brian A. Blum, op. cit., p. 559. 
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تحقق االستحالة املادية تنفذ تصرحيه املدين أو عدل عن ذلك التصريح فهنا تكون "استحاله قانونية يف تنفيذ االلتاام" وإن مل 
فيذ أو د بعدم جلب مبا يعكر صفوف العالقة التعاقدية عن طريق التصريح، بعدم التن، ألن القانون اشرتط واجب التقيالفعلية

 .(0 جلب مسلك يتعارض مع إمكانية تأدية املدين اللتاامه املستقبلي
 ينفذه فعال عند حلول  موعد ومل ولذلك فإذا ما مارس املدين بالتصريح بعدم رغبته بتنفيذ التاامه املتفق عليه املستقبلي 

جل أو اذا ما أتى مبسلك يتخالف مع إمكانية تنفيذ اللتاامه العقدي املستقبلي حني حلول األجل فهنا تكون االستحالة األ
ي ، ويلحظ أيضا إنه حىت لو كان قد ظهر من املدين مسلك يتعارض مع التنفيذ املستقبلمامادية، و يصبح استنتاج اإلخالل تا

الل املسبق ستحيالً استحاله مادية، و االستحالة القانونية هنا تكفي للقول بتحقيق اإلخاملتفق عليه ال جيعل إمكانية تنفيذه م
 .(2 بتنفيذ العقد

نستنتج من خالصة القول للتعريف االصطالحي لألخالل: فاذا أردنا أن نورد تعريفاً لإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، نستطيع 
تاذ السنهوري بشأن مسة االستنتاج هي أهم ما مييا اإلخالل املسبق أن نذكر التعريف الذي استخلصناه من عبارات األس

بتنفيذ العقد، فهذه املياة تظل مالزمة لإلخالل املسبق بتنفيذ العقد بكل تفاصيله، ولذلك فنحن نذهب إ ى ترجيح رأي القسم 
امعاً مانعاً وباإلضافة على يث يصبح جاالول الذي يركا على مسة االستنتاج يف اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد مع التوسع فيه حب

 ذلك فيمكن لنا أن نعرف اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد بأنه:
إخالل مستقبلي بالتاام عقدي مؤجل غري جدير اإلداء حيصل مقدماً عن طريق استنتاج يثور يف ذهن الدائن، سواء أكان 

رة دين من تصريح بقول أو مسلك معني، او بصورة غري مباشهذا اإلخالل مستنتجاً بصورة مباشرة بناء على ما يصدر من امل
من شاهنا أن تاعاعت ثقة الدائن بإمكانية تنفيذ املدين اللتاامه املستقبلي حني حلول موعد االجل على ان يكون االستنتاج 

 مبنيا على اسباب معقولة.
الل املسبق و االستخراج اليت يقوم عليها االخوباإلضافة جعلنا التعريف يرتكا على مسة االستنتاج او االستنباط ا     

 بتنفيذ العقد فسوف نرى يف املباحث القادمة ان هذه السمه حاضره و موجودة يف كل تفاصيل الفكرة.

  

                                                           

 ، دار كتب0( ينظر: عبدالوهاب علي، االستحالة واثرها على االلتاام العقدي، دراسة قانونية مقارنة يف الفقه االسالمي و القانون املدين، ط 0 
 .033-032، ص0884املصري، مصر، 

، احكام االلتاام، 2( ينظر عبد اجمليد احلكيم، عبد الباقي البكري، حممد طه البشري، الوجيا يف نظرية االلتاام يف القانون املدين العراقي، ج 2 
 .52، ص0891وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 



25 

 مفهوم التنفيذالمطلب الثاني: 

اين سنبحث مفهوم ثوسوف نقسم هذا املطلب ا ى فرعني، نبحث يف الفرع االول مفهوم التنفيذ يف اللغة. واما يف الفرع ال
 التنفيذ اصطالخاً.

 مفهوم اللغوي للتنفيذالالفرع االول: 

التنفيذ: نفذ/ نفذإ ى/ نفذ يف/ نفذ من ينفذ، نفوذًا و نفاذاً، فهو نافذ، واملفعول منفوذ اليه نفذ الشيء: مضى، صار 
 .(0 اهأمور االمر، اي قضه واجر ذ املمعموالً به، وقع وحتقق، نفذ احلكم: مت، نفذ. والتنفيذ هو قضاء االمر، فيقال نف

 مفهوم االصطالحي للتنفيذالالفرع الثاني: 

اقتضاء حق املرء بذمة اخر، او هو الوفاء بالتاام عيناً او مبا يقابله مما يقبله الدائن او يعتربه القانون عوضاً عنه، وذلك ابراء 
صرف النظر عن جبار الطرف املعين يف القضية وفقاً للقانون وبلذمة املدين، ويف بعض االحيان يأيت التنفيذ بتدخل السلطة وا

ارادة املدين حيث توجد احلماية التنفيذية ا ى جانب احلماية القضائية تلك اليت تعاز احلماية القانونية للحقوق واملراكا القانونية، 
القانونية واكثرها شيوعاً يف احلياة فهو عباة عن  يعد العقد من اهم االنظمة .(2 وجوهر احلماية التنفيذية هو االجبار او االكراه

توافق ارادتني على احداث اثر قانوين معني. والتنفيذ اجلربي املباشر او ما يسمى بالتنفيذ العيين، ويهدف ا ى اجبار الدائن 
 .(3 على اداء ذات ما التام به مثال على ذلك تسليم الصغري ا ى من له حق حضانته شرعا

االختياري، فاذا  عند اذ التنفيذ العيينتاام يف ذمة شخص يقتضي قيامه بوفاء عني ما التام به طوعاً ويسمى ان وجود االل
ما نفذ املدين التاامه خمتاراً انقضى التاامه، اما اذا مل يتم بتنفيذ التاامه امكن للدائن جربه على الوفاء بذات ما التام به، وهو 

 والذي يتحقق استيفاء شروط معينه فاذا كان من اخل بالتاامه هو املقاول يكون رب العملما يسمى بالتنفيذ العيين اجلربي 
يف هذه احلالة وتطبيقاً للقواعد العامة ان يطلب التنفيذ العيين اي ان يقوم بذات ما التام به وهذا هو االصل اال اذا طلب رب 

( من القانون املدين. فاذا ما رفع املضرور دعوى مطالبا هبا 2180/2العمل اجراء التعويض العيين  استنادًا ا ى نص املادة 
بالتعويض النقدي وعرض عليه املدين التعويض عيناً وجب عليه قبول ما عرض، بل ال تكون للمحكمة متجاوزة سلطاهتا اذا 

 .(4 عملت هذا الفرض ومل مل يطلب املدعي ذلك، او اصر على التعويض النقدي دون التعويض العيين
 

                                                           

 معجم املعاين اجلامع، معجم عريب عريب. 0 
 .9، ص2112هندي، امحد، اصول التنفيذ، كلية احلقوق جامعة االسكندرية، الدار اجلامعة اجلديدة،  2 
 .33، ص2119فلسطيين،  -، غاة0الفرا، عبداهلل خليل، التنفيذ اجلربي، مكتبة اجلامعة االسالمية، ط 3 
 ( مدين عراقي وهي متفقة يف ما عدا اهنا التنص على االعذار.246املادة   4 
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 مطلب الثالث: مفهوم العقدال

وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا املطلب ا ى فرعني، الفرع االول نبحث فيه املفهوم اللغوي للعقد. واما يف الفرع الثاين 
 سنبحث املفهوم االصطالحي للعقد.

 الفرع االول: المفهوم اللغوي للعقد

قده علها عقد يعقد، ويقال عقد احلبل والبيع والعهد: يعأما كلمة  العقد( فمعناها اللغوي هو عقد واالتفاق والعهد، وف
 .(0 عقداً فانعقد، أي شده

بناء على ما تقدم فان املتوقع يقصد به استنتاج خرق قبل حدوثه. وهذا ما ينصب عليه موضوع البحث، اما بالنسبة 
د و الضمان، وكلمة  عقد( مصدرها لكلمة   العقد(( الوارد يف العنوان، فإن معناها اللغوي ينصب على االتفاق و العه

. طبعاً كلمة العقد واضحة وهلا ارتكاز كبري (2 الثالثي عقد يعقد، ويقال عقد احلبل أي أوثقه ويعقد عقدا أي شده بإحكام
يف األذهان القانونية خصوصاً يف ما خيص معناها االصطالحي اال وهو ارتباط اإلجياب الصادر من أحد العاقدين بقبول االخر 

( تعين باإلنكلياية اخلرق و املخالفة، أي اإلخالل، حيث يقال Breach. أما كلمة  (3 على وجه يثبت أثره يف املعقود عليه
 Breach Of Contract4 ( اي خرق العقد او خلل العقد). 

حد ( من أBreach( بأنه اخالل  Repudiationعلى عكس ذلك جند أن  رجال القانون االمريكيون يعرفون الـ  
( معىن خاصًا يف الوقت احلاضر. وهو يعد Repudiationالطرفني حيصل يف وقت ماض لوقت التنفيذ. وقد اصبح لـ  

 .(5 اعتماد على ذلك إخالالً مسبق بتنفيذ العقد
وإلخالل الناتج هنا وإن كان قد حصل قبل قدوم الوقت احملدد إال أنه إخالل كامل وغري ناقص. هناك فئه من الباحثني 

. (6 ( يف اللغة االنكلياية تعين:  املسبق( وفضل تسمية هذه اللفظة على غريها من الكلماتAnticipatoryرى أن لفظة  ي

                                                           

، دار املشرق، 32، وأنظر أيضا: املنجد يف اللغة واالعالم، ط005، ص5( االمام حمب الدين الابيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مج0 
 .509، ص0889بريوت، 

ر: . وينظ242، ص2102، تنقيح خليل مأمون شيحار، دار املعرفة، بريوت، 4ينظر: إمساعيل ابن محاد اجلوهري، معجم الصحاح، ط ( 2 
 .452خمتار الصحاح، ص

 املعدل . 0850( لسنة 41( من القانون املدين العراقي رقم  23ينظر املادة   ( 3 
 Breachينظر : يف صدد بيان معىن كلمة  ( 4 
 .. وما بعدها01، ص2100ينظر علي حسني منهل، االخالل املسبق بالعقد، رسالة ماجستري مقدمة ا ى كلية القانون جامعة بابل، ( 5 
 .02علي حسني منهل،  مصدر سابق، ص ( 6 
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. وال (0 باعتبار أن لفظ  املسبق( قريب ا ى املعىن وذلك لكون املسبق مصدر للفعل سبق يسبق مبعىن حتقيق الشي قبل وقته
ين غوي لكلمة   العقد(( ملا  هلذا املعىن من الوضوح والعتماده يف الذهنية القانونية ما يغيعنينا كثريًا هنا أن إيضاح املعىن الل

 عن العمل فيه كثرياً.

 : المفهوم االصطالحي للعقدالثانيالفرع 

: فاملقصود بالعقد انه كل ما يلام به املرء نفسه، حيث انه ليس مشروطًا تواجد طرفني يف العقد مفهوم العقد العام
ذا التعريف فيصدق املرء على كل ما التام به حىت لو مل يتواجد طرف اخر تؤثر ارادته يف العقد مثل العتق، الطالق حسب ه

 وما حنومها.
  : وهو ارتباط اجياب وقبول بوجه مشروع يثبت اثره يف املعود عليه، فيقصد باالجياب والقبول هنامفهوم العقد اخلاص

ما يرضيهما بعقد العقد سواء كان ذلك بالقول او بالفعل، اما كونه على وجه مشروع، كل ما يدل على ارادة املتعاقدين و 
يقصد به ان يكون ما مت التعاقد عليه مبا يأذن به الشرع  وان يكون مبا ميلكه املتعاقدين ونستنتج من هذا التعريق تواجد طرفني 

  يدخل فيه ما يصدر عن ارادة طرف واحد كالعتق وللعقد ومها طرف يصدر منه االجياب وطرف اخر يصدر منه القبول، وال
 الطالق.

( منه بانه 23القانون املدين العراقي يف املادة   واخلالصة أن ما نقصده من العقد هو ذلك الفعل القانوين الذي عرفه 
". ولن نتناول هنا  د علية"اقرتان اإلجياب الصادر من أحد الطرفني العاقدين مبوافقة كل منهما على وجه إبقاء أثره يف املعقو 

املالحظات االصطالحية على هذا التعريف، كما ال نتخذها يف حبث معىن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد اصطالحاً ملا ذكرناه 
  .(2 من الوضوح املرتكا يف الذهنية القانونية هلذه الكلمة

 
 
 
 
 
 

                                                           

، 2118، تنقيح حممد نبيل طريفي، دار صادر، بريوت، 0ينظر: االمام جار اهلل ايب القاسم حممود بن عمر الاخمشري، أساس البالغة، ط (0 
 .292ص

 (.23اهلامش  33، ص2112بة القانونية، بغداد، أنظر يف ذلك: عبداجمليد احلكيم، املوجا يف شرح القانون املدين، مصادر االلتاام، املكت ( 2 
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 المبحث الثاني:الكليات

. معلمًا بأهم معامل التطور القانون اإلنكلو (0 ق بتنفيذ العقد التاامات عقديةلقد شكلت يف بيان اراء اإلخالل املسب
أمريكي ومتياه من بني معظم الفكر القانونية و دليالً ال يقع فيه الشك يف قدرة القضاء اإلنكلو أمريكي لغرض انشاء النظريات 

ية يف االمور لية اليت تكون يف احلياة القانونية العلمالقانونية، واهلدف منها البحث على حلول عادلة حاكمة للوقائع التفصي
 الصعبة واليت تعجا فيها النظريات القانونية عند البحث عن احللول هلا.

، 0099وذهب رأي الفقيه الفرنسي أن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد جتد أساسها يف القانون املدين الفرنسي يف املادة 
فعل، ق للمدين التمسك باألجل املمنوح له لغرض تنفيذ التاامه يف كل االحوال قد يتسبب هبا بلاللتاامات العقدية، اليت ال حت

 .(2 اضعاف التأمينات الكافية، الذي قدمها مبوجب االتفاق
وقد أثار بيان آراء اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد إشكاليات و أسباب قانونية متعددة، وهبذا الصدد آثار جدل فقهي عميق 

األساس القانوين يف آراء اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، وشرطها األساسي هو أن املدين قد أخل يف التاامه املستقبلي حول 
بعد حلول ميعاد هذا االلتاام ليكون ذلك سببًا حىت يربره إ ى الدائن، بأن املدين قد أخل يف التاامه املستقبلي، ويكون هذا 

قدرته  قد املربم ومن اجلهة القانونية نستطيع القول أن املدين قد أخل يف التاامه جملرد ضعفسبب يربره ا ى الدائن يف فسخ الع
 على التنفيذ أو التصريح.

نية عن نظرية األنظمة القانو  سوف نبحث يف املطلب االول ثالثة مطالبوبناء على ما تقدم، نقسم هذا املبحث إ ى 
صور اخلطأ الناجتة  لثالثاصور اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، ويف املطلب  الثايناملطلب  اما يف اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد

 عن اإلخالل بااللتاامات الناشئة يف املرحلة املسبقة بتنفيذ العقد.

 عن اإلخالل المسبق بتنفيذ العقد نظمة القانونية نظرية األ:االولالمطلب 
لفكرة  ل املسبق بتنفيذ العقد أن القانون االنكلياي هو املمهد األولختتلف فكرة االنظمة يف مدى رائيتها عن فكرة اإلخال

اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد كما أن القانون االنكلياي يتبىن ختفيف الضرر يف النظام االنكلو امريكي يتبىن الفكرة القانونية  
 ولية.وبعض املبادئ الد 0891كمبدأ عام حيكم العقود، وكذلك يف اتفاقية فينا لسنة 

وهناك بعض التشريعات املدنية و العديد من الدول حىت اذا تطرقت ا ى هذه الفكرة بالتنظيم فأهنا تكون غري كافية. ومنها 
 القانون املدين العراقي، على الرغم اهنا تتضمن العديد من االحكام ليت تدخل يف فكرة االخالل املسبق بتنفيذ العقد.

                                                           

 .81و ص 090، ص2119( انظر املنجد يف اللغة العربية املعاصرة، الطبعة الثالثة، دار الشروق، بريوت، 0 
(2) Cassin. R, Reflexion sur al resolution judiciaire des contrats pour inexecution, RTDCIV, 
paris, 1945, p230. 
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رة اإلخالل املسبق موجودة يف القوانني، وتكون موجودة يف القواعد العامة وسوف نبني وذهب راي اخر من الفقهاء ان فك
 يف هذا املطب الفكرة اليت تذهب ا ى اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد يف قوانني خمتلفة.

النكلو ا وعليه سوف نقسم املطلب ا ى مخسة فروع ويكون الفرع االول فكرة االخالل املسبق بتنفيذ العقد يف القانون
امريكي، وسوف نبني يف الفرع الثاين فكرة االخالل املسبق بتنفيذ العقد يف القانون الفرنسي، وسنوضح يف الفرع الثالث فكرة 

وانني االخالل املسبق بتنفيذ العقد يف قوانني اتفاقية فينا، سوف نتطرق يف الفرع الرابع فكرة االخالل املسبق بتنفيذ العقد يف ق
 سالمية، الفرع اخلامس واالخري نظرية االخالل املسبق بتنفيذ العقد يف القضاء العراقي.البلدان اال

 في القانون الفرنسي خالل المسبق بتنفيذ العقدنظرية اإل :ولالفرع اال
 فكرة القانون املدين الفرنسي هو االصل و الفوري يف إبرام التعهدات تستلام مدة معينه طبيعة هذه التعهدات املتعارف

 عليها، او يتفق االطراف على تأجيل االلتاام مبيعاد التعهدات ا ى ميعاد يتفقان عليه الحقاً. 
 هناك اثار مرتتبة بااللتاامات على تعيني ميعاد الوفاء يف القانون الفرنسي:

لقانون املدين ادون تعليق التعهدات من قبل الطرفني، تأجيل موعد الوفاء هلذ التعهدات يقوم هبا الطرفان حسب  اواًل:
 (.0095الفرنسي يف نص املادة 

يكون الدائن يف عدة حاالت غري قادر أن يطالب املدين يف االلتاام قبل امليعاد املتفق عليه من قبل الطرفني حسب  ثانياُ:
يعاد صول امل( وبالرغم من موجود حاله اخرى و ترد عليه استثناءات، وهي قبل ح0096القانون املدين الفرنسي يف نص املادة 

بالوفاء، ليس للمدين القدرة على االلتاام بالوفاء هبذه التعهدات، او يصرح املدين قبل ميعاد األجل احملدد ليس لديه الرغبة يف 
 ة اإلخالل املسبق، إن االستثناءين هذين مها من األمثلة البارزة يف نظريمر الواقعتنفيذ التاامه املستقبلي يف موعده احملدد. يف األ

بغض النظر عن هذه االستثناءات، جيب الوثوق يف القاعدة العامة من القانون قد املوجود يف قانون  كامن لو(. بتنفيذ الع
املدين الفرنسي، هي قبل  حلول ميعاد التنفيذ، إذ ال يستطيع الدائن ان يطالب بأية دعوى. وان كانت املطالبة بأبطال العقد 

بالتعويض، ال حيدث االخالل بااللتاام أصاًل وان كل هذا ألنه قبل انقضاء االجل احملدد املتفق  او تنفيذ االلتاام او املطالبة
 قاعدة يرجع ا ى ثالثة اسباب وهي:عليه لتنفيذ االلتاام. وان وجود مثل هذه ال

لتاام و االلاام، وان المن اجلهة التارخيية للنظام القانوين الفرنسي. لقد كان الفرنسيون ميياون بني تنفيذ ا السبب االول:
 ه الو دين موجود بالفعل حيث انهذا املوضوع تعود جذوره ا ى القانون الروماين وأن االلتاام املؤجل موعده يكون التاام أ

عن املدة احملددة يف  ريستطيع املطالبة مبيعاد استحقاقه اذا قام الشخص املتعهد بتنفيذ التاامه حسب االتفاق يف غض النظ
فإنه غري قادر على اسرتداد أي شيء قام بتسليمه ا ى الشخص االخر وكل ما خيص ذلك خبصوص ما ذكر استناداً ، العقد

 ( من القانون املدين الفرنسي.0096و  0095ا ى املادة  
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حملدد ا سبق وإن ذكرنا أنه ال يستطيع الدائن أن يثبت عدم قدرة املدين على تنفيذ التاامه قبل ميعاد األجل السبب الثاني:
للتنفيذ. وجيب القول انه، خالل مدة العقد املتفق عليها من قبل الطرفني و عدم رفض هذا العقد ال ميكن االشارة او االستناد 

 ا ى اي دعوى حبجة عدم التنفيذ لاللتاام العقدي.
إذ أهنم ، تعجبيس من الدائماً يسعون فقهاء القانون الفرنسي احلفاظ على العقد، وعدم إبطاله. وهذا ل السبب الثالث:

ال يوافقون ان يقوم احد اطراف العقد قبل انتهاء االجل احملدد لاللتاام بالوفاء. بفسخ العقد حيث يستند ا ى عدم تنفيذ العقد 
، إذ يوننظمة القانونية عند الفرنس.إن التساهل مع الطرف الناقض للعقد يف الواقع تعترب من خصوصيات األ(0 يف املستقبل

  .(2 يعطون ا ى املدين إصالح أخطائه او اصالح رفضه للعقدإهنم 
مع كل ما تطرقنا اليه يف النظام القانوين الفرنسي السيما عدم وجود قاعدة اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد حيث ال ميكن 

ا ى ادت ا ى انشاء  اليت ادتالتوقع أن النظام القانوين الفرنسي ال يقوم بالدفاع عن الطرف املتضرر يف العقد. إال ان الظروف 
نظرية االخالل املسبق بتنفيذ العقد يف طبيعة النظام القانوين  كامن لو( ف الظروف نفسها اليت أخذت املشرع الفرنسي 

. اخلطأ العمد مثل (3 لالعتماد على الوسائل القانونية املوجودة لتعويض الشخص املتضرر يف العقد. وقد عرف باخلطأ العقدي
االبطال  -يين.  بالتنفيذ الع -ن مؤثراً ومقدار التعويض عدم تنفيذ املتعمد للعقد يتجه ا ى أحد احلاالت االتية: أهذا يكو 

 التعويض. -القضائي حبجة عدم التنفيذ.  ج
ار شإن حكم القرار بالتنفيذ العيين للعقد يكون اختصاص احملكمة املختصة يف موضوع العقد، يف القانون املدين الفرنسي امل

(. وحسب رأينا أن أحد الصور الواضحة لفكرة نظرية اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد هي اإلخالل العمدي، 0094هلا يف املادة  
وصورته تكون ان يقوم املدين بقول او تصريح بانه ليس لديه الرغبة يف تنفيذ التاامه يف األجل احملدد هلذا  االلتاام. ويف مثل 

كمة اإلجابة على طلب الدائن. حبجة التقصري العمد تقوم بفسخ العقد القائم على االخالل املسبق هذه احلالة تستطيع احمل
 بتنفيذ العقد.

  كامن لو( هي أن اإلخالل املسبق  وخالصة القول يف ذلك: يف القانون الفرنسي تكون القاعدة العامة خالف قانون 
ماية، وبـ اإلضافة ا ى ذلك ال حيق له االستناد ا ى اإلخالل الذي بتنفيذ العقد ال يعطي الشخص املتضرر اي وسائل للح

حصل للمطالبة بالتعويض، اال يف حاالت اخلطأ العمدي اليت اشرنا اليها. إذ إن حالة اخلطأ العمدي ميكن ان يكون إقراراً ا ى 

                                                           

)1  Whittaker, Simon (jul, 1996), “How does French law deal with anticipatory breach of 
contract” the international and comparative law Quarterly, Vol. 45, No. 3, P. 663. 
)2  Strub, M. Gilbey (jul, 1989) The convention on the international sale of goods 
anticipatory repudiation provision and developing countries, the international and 
comparative law quarterly, Vol. 38, No. 3, p. 487. 
)3  J. ceddras, le dol. Eventual: aux. limites de l intentuin dollaz 1995, p 18. 
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إن فرنسا انضمت ا ى معاهدة فينا الدولية  اشارة ا ى ذلك .(0 نظرية اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد يف  القانون املدين الفرنسي
حيث متت املصادقة عليها. ومن مثَّ أن نظرية اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد جيب تطبيقها على مجيع العقود الداخلية يف اي 

 ت معاهدة فينا الدولية، كحد أقل.اختصاص من اختصاصا

 ؤولية الخاصة في المسخالل المسبق بتنفيذ العقد نظرية اإل:نيالفرع الثا
وجاءت هذه النظرية ملعاجلة االخالل املسبق بتنفيذ العقد اليت حتدت يف مرحلة املفاوضات بني الطرفني، وقد قال انصار 
هذا االجتاه حيث انه ال ميكن تصحيح او معاجلة االخالل املسبق مبوجب املسؤولية التقصريية او املسؤولية العقدية بصورة عامة 

ا تكون قبل العقد ؛ ألهناملفاوضات وتظهر يف هذه اخلصوصيةاالمور بنظر االعتبار اليت حتدث خالل فرتة  دون ان تأخذ هذه
وقبل  الدخول يف تفاصيل العقد الذي يتفقان عليه وقد جاءت هذه املسؤولية اليت حتصل قبل إبرام العقد ملعاجلة االخطاء اليت 

. وذهب انصار هذا االجتاه ا ى البحث يف إجياد هذا النوع من (2 فحتدث بسبب االخالل الذ يورد من قبل احد االطرا
املسؤولية العقدية و املسؤولية التقصريية الذي يقف صفاً ا ى صف للدفاع عن هذه النظرية. وان اثبات هذه النظرية ليس باألمر 

 . (3 اخلطأ السهل على الرغم من االنتقادات الكثرية اليت وجهت اليها هو قيام النظرية على فكرة
ة الناجتة عن ة هي املسؤوليعلى الرغم من هذا فإهنا هلا صدى مهم وان املسؤولية اليت حتدث اخالل يف هذه املرحلة املميا 

 ، وهي ممياة ومالئمة مع طبيعة املراحل اليت تعاجلها.  اخلطأ
ي من احد الطرفني اه هل هو خطأ تقصري إنَّ رأينا يف هذه الفكرة اذا مل يتمكن التعرف بسهولة عن اخلطأ حبيث يتم متيي

او خطأ عقدي، ليس من الضرورة ان نعطي وقت وبذل جهد يف كل مكان وزمان أو بعبارة أخرى هلذه الفكرة يف كيفية اخلطأ 
الذي حدث الناتج عن إخالل بالتاام عقدي أو أنه كان بصورة تقصريية من أحد األطراف. يف هذه احلالة يتجه ا ى املسؤولية 

ها بسهولة يف الية اليت حدثت وتوضيحملمياة اخلاصة اليت أيدها انصار هذه النظرية و معرفة املرحلة و بعدها حتليل االشكا
، فال ميكن القول ان املسؤولية تطبق يف مجيع قواعدها يف حال مل يكن اإلخالل داخل يف النطاق العقدي، مجيع االحوال

 ه بعض األوقات واألحيان  تطبيقها ا ى نتائج غري صحيحة وعكسية .فتطبق قواعد املسؤولية التقصريية ويتج
فمثاًل: من يرغب يف بناء شركة لغرض التجارة ويفرض عليه أن يشرتي األرض اجملاورة ا ى الشركة لغرض سد النقص يف 

نه وقتاً وجهداً م املساحة حيث يف هذه اللحظة يتم التفاوض مع صاحب األرض بعد أن ينفق نفقات لدراسة املشروع ويأخذ
 وجود.لوبعد مضي وقت تصل مرحلة املفاوضات بني الطرفني ا ى مرحلة معينة إ ى أن تبدأ شكلية العقد تظهر إ ى ا

                                                           

)1   Whittaker, Simon (jul, 1996), “How does French law deal with anticipatory breach of 
contract”, P. 666. 

، 0882( دكتور صربي محد خاطر، قطع املفاوضات العقدية، حبث منشور يف جملة احلقوق، جامعة النهرين، اجمللد االول، العدد الثالث،  2 
 .030ص

 59حممد حسام لطفي، املسؤولية املدنية يف مرحلة املفاوضات، ص(  3 
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وفجأة يقطع املفاوضات صاحب االرض اجملاورة ا ى الشركة وان هذه املفاوضات حني ميتنع الشخص عن بيع االرض 
 مثل هذه احلالة؟ بعد انه قاصر فال ميكن تصور  مالسبب غري مربر و غري مشروع، يتضح يف

هنا نبني أن املسؤولية التقصريية ال ميكن لنا تطبيقها يف احلالة االو ى يف هذا االمر الذي حيدث، إذ ال ميكن إهدار اجلانب 
فاجئ الطرف وحينها ياإلداري ملرحلة املفاوضات، و صحيح انه مل يتم إبرام العقد اال ان ارادة الطرفني اجتهت ا ى إبرامه  

االخر الذي ال ذنب له بقطع هذه املفاوضات فيخسر ما كان يود الوصول إليه فهنا تطبيق احكام املسؤولية التقصريية وهنا 
مل تعط  خصوصية مرحلة املفاوضات اليت يتمتع هبا، وهنا يتم منع االفراد يف هذه العالقات عن الدخول فيها، ألن الطرف 

ان يضع امامه فكرة جوهرية هي ان يربم عقد مع الطرف االخر رغمًا عن ارادته الشخصية او ينهي الذي يتفاوض جيب 
املفاوضات و يتحمل كافة األضرار اليت حدثت أي التعويض ا ى الطرف املتضرر وفقاً ألحكام املسؤولية التقصريية، وهذا ما 

 جند له فكرة قانونية جتسده.
انظارنا اذا  الثاين: اذا تبني انه يف وقتها كان قاصراً فهنا يتبني لنا النتيجة العكسية اما ويقول بعض من الفقهاء يف التصور

 ضما طبقت احكام املسؤولية التقصريية، يف حال كان احد االطراف قاصرًا ومل تنجح املفاوضات فله خيار اإلجازة و النق
انه ال يتم ، اذ يربم العقد موقوفاً ملصلحته فاذا ما رفض العقد فسهوهذا يكون حقاً طبيعياً ميار ، خالل االجل احملدد له قانونياً 

لتعويض لو ، فإن القاصر يتم مطالبته  بالتعويض يف حني ال يطالب عن الت املفاوضاتاملطالبة عنه بالتعويض بينما اذا فش
 . (0 أبرم العقد ونقضه لقصره

اعد يف املسؤولية و سؤولية التقصريية أما إمكانية عدم تطبيق القهنا حتدث نتيجة غريبة ترتتب على القول بتطبيق أحكام امل
العقد  ؛ ألن املسؤولية العقدية تقوم مبعاجلة األضرار اليت تؤدي ا ىطبيعة املفاوضات ال ينقسم، وهذا القول مع العقدية عموماً 

لتفاوض ملاماً عقد، يف هذه احلالة يصبح ايف حال قمنا باحلكم عليها وضعنا العقد مبداخلة ا ى املرحلة السابقة على إبرام ال
غرض املنشود من ، ومن مث يذهب الهللطرفني يف العقد من دخوله يف مرحلة املفاوضات ال من اللحظة اليت قاموا هبا يف إبرام

 مرحلة املفاوضات يف العقد املراد إبرامه.
 أن ذا الصدد نؤيد االجتاه الفقهي الذي اجته ا ى، وهبطبيعة املمياة للمفاوضات العقديةوهبذا األمر قد انسجمنا مع ال

ق ، هي املسؤولية ذات طبيعة خاصة، ومن احملتمل أن املسؤولية تتحمل أوصاف وطبيعة احلسؤولية السابقة قبل تنفيذ العقدامل
 د املتفق عليه من قبل الطرفني.  نفسه اليت تقوم حبماية هذه املسؤولية العقدية قبل إبرام العق

 1890في اتفاقية فيينا لسنة خالل المسبق بتنفيذ العقد نظرية اإل:ثالثلالفرع ا
وجاءت هذه النظرية لإلخالل املسبق بتنفيذ العقد مبدأ يسيطر على مجيع العقود يف كل القوانني ومنها االمريكي واتفاقية 

رية مستقله وسرعة التعامل. وهي ليست نظفينا و القانون اإلنكلياي والعديد من الدول االخرى وله أمهية كبرية يف االقتصاد 

                                                           

 .98، ص0889سليمان براك دايح اجلميلي، املفاوضات العقدية، رسالة ماجستري مقدمة ا ى كلية احلقوق، جامعة النهرين،  ( 0 
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ياداد تنوعه ؛ ألنه يرتبط  يف عقود و مهية املوضوعوهلا اثر مستقل بل ميكن استخالصه كمبدأ من القواعد العامة الذي أزاده أ
ات ونظراً ملتطلبنظرية اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد،  0891باستمرار يف حياة التجارة الدولية. وانتقلت ا ى اتفاقية فيينا عام 

ندما خيتلف عناء هذه العقود. السوق الدولية أصبحت نظرية كاملة وهلا أمهية خاصة يف حل سريع للمشاكل اليت قد تطرأ أث
التوقيع بعدم االلتاام يف امليعاد احملقق اليت نستنتج منها اخالل و . (0 املتعاقد عن تنفيذ التاامه يف امليعاد املتفق عليه يتحقق اخالل

فال يوجد  .(2 سبق لتنفيذ العقد فاحلديث عن التوقع هنا مرتبط باألحوال و االوضاع اليت ترتبط بأحوال املدين موضوع العقدم
. اما اتفاقية (3 نص يف القوانني املدنية يقر مبدأً عاماً يقوم بتنظيم املسائل اليت حتدث كما هو احلال يف القوانني االنكلو امريكي

قد  لقد تبنت نظرية االخالل املسبق بتنفيذ العقد، وكانت بداية هذه االتفاقية مبدأ احملافظة على العقد، و فيينا للبيع الدويل
حددت نظرية اخرى حيث ميكن للدائن االستناد على هذه النظرية عند فسخ العقد، وهي من جانب الدائن وقف تنفيذ 

ئن. وهناك عدة شروط الواجب توفرها من جانب الدائن لغض االلتاام حلني تقدمي الضمانات الكافية من قبل الطرف الدا
 ايقاف تنفيذ االلتاام.

 الشرط االول: ان يتبني االخالل املسبق بتنفيذ العقد بعد انعقاد العقد.
   الشرط الثاين: يتضح للدائن عدم قدرة املدين على الوفاء يف االجالل احملدد املتفق عليه.

 ل املسبق بتنفيذ العقد مبوضوع وجاء هام من التاامات املدين.الشرط الثالث: ان يتعلق االخال
 الشرط الرابع: اخطار املدين، بانه ليس لديه الرغبة يف تنفيذ التاامه املستقبلي.

املشكلة يف ذلك، ان استطاعة املتعاقد لو تبني له ان الطرف االخر ليس لديه القدرة يف تنفيذ التاامه، شريطة ابرام العقد 
، وخالف ذلك اذ قام بأبرام العقد بوضع املدين على الرغم من علمه او بالرغم من تنبيه وذلك عدم قدرة املدين على ابتداءً 

 تنفيذ التاامه يف امليعاد احملدد املتفق عليه، وعليه البد ان يتحمل تلك التبعات بنفسه. تنفي احلكمة اصاًل يف هذه احلالة من
ت ابرام العقد سيئاً، وبعد انعقاد العقد اتضح انه، الوضع اصبح اكثر سوًء، وهنا حيق للطرف . وضع املدين اذ كان ق(4 محايته

 .(5 الدائن ان يوقف التاامه حلني تقدمي الطرف املدين الضمانات الكافية هلذا االلتاام

                                                           

، تنقيح املستشار امحد مدحت املراغي، منشأة املعارف، االسكندرية، 0عبدالرزاق امحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج ( 0 
 .413، ص2119يد احلكيم، املوجا يف شرح القانون املدين، مصادر االلتاام، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ، و عبداجمل536، ص2114

 .021، ص0823بشأن البيع الدويل للمنقوالت املادية، جملة القانون و االقتصاد، القاهرة،  0864شفيق، حمسن، اتفاقية الهاي  ( 2 
، 0860عقد، القسم الثاين، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، السنة الثالثة، العدد االول، يناير ( حممد لبيب شنب، اجلحود املبتسر لل 3 

 .046 – 038ص
 .010( دواس، امني، احلق يف وقف تنفيذ االلتاام يف ظل اتفاقية فيينا للبيوع، ص 4 

)5    Enderlein, Friz & Maskow, dietrich 1992. International sale law, oceana puplication 
Available at: 
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معيار موضعي، يكون   ا ىوهناك صورة نوعية عدم القدرة على تنفيذ التاامه املدين يف امليعاد احملدد، جيب ان يتجه ويشري
شخص معتاد ويقوم بنفسه بتوجيه ظروف املدين. اي ان االخالل ال يكفي ان يكون مبوقع الشك، حيث انه ال يطلب قدرة  

وقد ركا على وجود التاام ضمين بني املتعاقدين يفرضه القانون، يف تنفيذ العقد بفرض عليه ان   .(0 كبرية يف تقنني اتفاقية فينا
تنفيذ بدأ حسن النية، فمبدأ حسن النية يف الواجب يفرض ان يلتام املدين يف تنفيذ التاامه يف امليعاد احملدد املتفق عليه لليراعي م

وان ميتنع من شانه اذ يعرقل االلتاام يف املستقبل، كأن يقول او تصريح بانه لن يقوم بتنفيذ التاامه، او يقوم بفعل جيعل من 
 .(2 ستحالً االلتاام املتفق عليه م

سكتت اتفاقية فيينا عن شكل االخطار يف هذا املوضوع، وعليه ان يكون هذا االخطار مقدم ا ى الطرف االخر بشكل 
حتريري او شفهي، وميكن ان يكون االخطار عن طريق الفاكس، او بطريقة اخرى. عن طريق الربيد االلكرتوين، يف كل هذا 

ألخطار الدائن، يتضمن وصول االخطار ا ى الطرف االخر  املتعاقد يف الامن املناسب، والشيء املهم و الوسيلة اليت اعتمدها 
 لغرض هتيئة نفسه وتقدمي  الضمانات اليت تكفل قدرته على تنفيذ التاامه يف امليعاد احملدد.

( 20ملادة  لنص ا وان االخطار جتدر االشارة اليه وهو ليس شرطًا ملمارسة الدائن حقه خالل وقت تنفيذ االلتاام، نظراً 
 .(3 صراحه هبذا املوضوع

ويوجد سؤال مطروح: عندما ال يقوم الشخص الذي ارسل االخطار اليه، بتقدمي كفاله و ضمانات كافية لاللتاام او قام 
 ة؟كيف سيكون االمر يف مثل هذه احلال بتقدمي كفالة وضمانات ناقصه ال تكفي للحصول على اطمئنان عند الدائن.

الشخص الذي قام بتعليق التاامه، له  القدرة يف االستمرار هبذا التعليق، وبـ االضافة ا ى ذلك يستطيع االمتناع يبدو ان 
عن تنفيذ االعمال االلاامية لتنفيذ التاامه، مثال على ذلك ميتنع عن االنتاج للبضائع املراد تسليمها ا ى الطرف املشرتي يف 

وعند االمتناع من قبل الشخص الذي قام بأرسال االخطار اليه عن تقدمي الضمان  .(4 فانامليعاد احملدد الذي اتفق عليه الطر 
الكايف، وان هذا الشخص بعد ان اتضح ليس لديه النية اصالً يف تنفيذ التاامه املستقبلي، وهبذا الصدد حيق للشخص الذ علق 

 .(5 نه لن ينفذ التاامه العقديالتاامه له احلق يف املطالبة بفسخ العقد حمتجاً على الطرف االخر أل

                                                           

)1   Schlechtriem, peter: Uniform Sales law, p.96. 
 .065( حممد لبيب شنب، مصدر سابق، ص 2 
( مصطفى مسري عبداهلل، جالل ناصر خليل، وقف تنفيذ االلتاام كجااء على االخالل املبتسر للعقد، اجمللة العلمية لكلية احلقوق، جامعة  3 

 .95م، ص2100، 2، العدد03اجمللد النهرين،
)4   Honno ld, John, O (1999) Uniform law for International Sales Under the 1980. United 
Nation Convention, p.490. 

 .332ش، ص0392( صفاىي، سيد حسني، وديكران، حقوق بني املللى با مطالعه تطبيقي، جاب دوم، انتشارات دانشكاه هتران،  5 
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امريكي كانت وجهت نظرهم يف مدى تبيني القوانني ملبدأ االخالل املسبق بتنفيذ العقد، فهم يشاهدون  اما القانون االنكلوا
ال حيث انه  .(0 ان هذه القوانني بعيدة عنه، فقد اجتهوا ا ى القوانني املدنية ال تعرف مبدأ االخالل املسبق بتنفيذ العقد

وجيب ان نشري هنا ا ى االمور الصعبة اليت واجاهها حيث  .(3 وال يوجد يف هذه القوانني ما ميثل هذا املوضوع بدقة .(2 تعرفه
خبصوص ادراج مبدأ االخالل املسبق بتنفيذ العقد من ضمن مبادئ االتفاقية، وقد عارضو  0891وضعوا مشروع فيينا لعام 

 .(4 نة االعداد لالتفاقية يف نصوص االخالل املسبق بتنفيذ العقداملمثلون عن الدول النامية يف جل
وذهب رأي اخر ان من قبل املعارضة من الدول النامية خبصوص اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد كانت بسبب عدم الفهم 

همهم كانت بسبب عدم ف  . بينما قام أحد األطراف املشرتكة يف هذا الصدد اعداد مسودة االتفاقية أن املعارضة قد(5 للمبدأ
 . (6 للمبدأ

( سوف يسبب لفرنسا 22وقد اعلن الشخص املمثل عن فرنسا يف مسودة االتفاقية أن اإلبطال يف املسودة يف نص املادة  
. وأن العراق علمًا انه قد قام باملشاركة يف مناقشات مؤمتر فيينا وال يوجد قرار يف مسودة (2 مشاكل اقتصادية و سياسية

واخرياً جتدر االشارة ا ى انه امتناع الطرف املدين عن تقدميه الضمانات الكافية، فانه حيق للطرف االخر املطالبة  .(9 اقيةاالتف
( اليت استندت عليها اتفاقية 24بالتعويض عن الضرر الذي حصل سواء كان فسخ العقد ام مل يقم بفسخه إشارة ا ى املادة  

 .(8 فينا

 في القضاء العراقيخالل المسبق بتنفيذ العقد نظرية اإل:رابعالفرع ال
إن القضاء العراقي كان امينًا اثناء تطبيقه ا ى نظرية اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد يف االلتاامات العقدية اال ان القضاء 

مداها ا ى حاالت اخرى  د، ومل يقم بتطويرها ا ى اجتهااالت اليت اوردها املشرع املدينالعراقي مل يقم بتطبيقها اال يف بعض احل

                                                           

)1    Williston, op. cit. p. 190. 
)2    M. Gilbey Strub, op. cit, p. 447. 
(3 ) Treitel, Remedies for breach of contract, p. 1339. 
(4 ) M. Gilbey Strub, op. cit. p.476-477. 

 .426املصدر ذاته، ص(  5 
)6    Schlectriem, Uniform Sales law, 1986, p. 93. 
(7 ) M. Gilbey Strub, op. cit. p. 487, note(73). 

ملدين ا ( ان اغلب الدول النامية تتبىن نظام القانون املدين وليس قانون االحكام العام، ففي افريقيا تأثرت العديد من البلدان بنظام القانون 9 
الكامريون،  حل العاج، الغابون، الكونغو، تشاد، مدغشقر،الفرنسي وتبنت قوانني مدنية، كالسنغال، موريتايا، مايل، نيجرييا، فولتا العليا، سا

 ،422اجلاائر، تونس و املغرب. اما يف الشرق االوسط فقد تأثرت كل من مصر، سوريا و لبنان بالقانون املدين الفرنسي. انظر املصدر ذاته، ص
)9  Chengwei, liu (2003), Remedies for non – Performance: perspectives from CISG, 
UNIDROIT principles & pecl, available on line al: <http:www. Cisg. Law. Pace.edu/> 
2012/8/1, p. 903. 
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ومل يضعها نظرية عامه تسود نظرية العقد عكس ما قام هبا القضاء االنكلياي. ولقد واجه حاالت االخالل املسبق بتنفيذ 
العقد يف القضاء العراقي من احد طريف العقد، اما بتكييف هذا االخالل يكون على اسس تقليدية قانونية، وتكون هذه 

قد وان هذا ادى ا ى عيوب ظهرت يف االحكام اليت قامت بإصدارها واحداث قصور يف التسبب او االسس يف نظرية الع
بتجاهل واقعة االخالل ذاهتا وهذا ما سنوضحه يف هذه النظرية لبعض من التطبيقات القضائية اليت اصدرهتا حمكمة التمييا 

 . (0 فقد اجتهت حمكمة التمييا االحتادية املوقرة.
تلخيص وقائعها فيما يلي  إن الطرف املدعي وزير النفط إضافة لوظيفته قد قام بإقامة الدعوى املرقمة يف قضية نبني 

( يف حمكمة بداءة بغداد حيث قال فيها أن الشخص املدعى عليه االول  ع( وبكفالة املدعى عليه الثاين  ع( 055/868 
( من فقرات العقد املربم تعهدت وزارة النفط 3، 2، 0ا ى   معه، واستناداً  2/01/0152إنه قد كان مرتبطاً بعقد مؤرخ يف 

يف قسم هندسة الكهرباء وبعد مدة مخس  (BSC)بأرسال املدعى عليه األول ا ى دولة انكلرتا لغرض احلصول على شهادة 
( من 02، 00سنوات من الدراسة وبعد حصوله على الشهادة املوصوفة أعاله عاد ا ى دولة العراق، حيث انه قد تعهد يف  

فقرات العقد الذي كان مربمًا بني الطرفني، عند انتهاء فرتة دراسة املدعى عليه االول يلتام يف اخلدمة يف أحد دوائر الدولة 
حسب االتفاق املربم تنسبه يف الوزارة وملدة توازي املدة الدراسية اليت قضاها خارج العراق لغرض الدراسة، رغم توجيه الوزارة 

قد تعني املدعى عليه فلم ينتبه لذلك، فبصفة مهندس يف املنتجات النفطية، ملراجعة لغرض إكمال إجراءات التعيني إليه كتب ا
لرتكه اخلدمة وهبذا يتضح أنه قد أمضى اقل من  06/6/0869وبعدها فصل يف  03/9/0864األول يف وزارة البلديات يف 

م العقد، على الرغم من اإلنذار الذي وجه ا ى املدعى عليهما بتسديد ، وهنا قد خالف أحكامخسة سنواتاملدة املتفق عليها 
دينار وهو املبلغ املتبقي على املدعى عليه األول من اخلدمة امللام هبا حسب االتفاق بأدائها و البالغة مدة  394، 090مبلغ 

عة وإلاامهما . طلب املدعي دعوهتما للمرافسنة واحدة وشهر و مثانية وعشرين يوماً وأن املدعى عليهما ممتنعان عن دفع املبلغ
دعواه بعد حصر املدعي  " 3/5/0820باملبلغ وحتميلهما املصاريف وأتعاب احملاماة. قضت حمكمة بداءة بغداد بتاريخ 

ة دينار وحتميلة كاف 394، 609لام املدعى عليه األول إ ى املدعي املبلغ املتبقي واملطالب به باملدعى عليه االول" حيث أ
  دينار. 934، 60األجور وأتعاب احملاماة الذي يبلغ قدرها 

باب يف الئحة األس إن وكيل املدعى عليه االول قد ميا احلكم الصادر حيث طلب نقضه حبجة خمالفته للقانون وقد ذكر
ة سنة من بعد د؛ ألن اجلهات احلكومية موكلة يف مرب منفسخاً إن عقد االبتعاث مل تالحظه احملكمة، اعت جاء يف ملخصها

( من العقد، بالرغم ان املميا عليه لوزارة النفط وحيث قام بإجراء االختبارات و املقابلة 03تاريخ عودته استناداً ا ى الفقرة  
و انه وضع نفسه يف حل  01/0864، إذ إن موكله قد انذر املميا عليه يف تاريخ بانه ميكن االستفادة منه كمهندس معه وأيد

                                                           

منشور يف جملة القضاء، العدد الثالث والرابع، السنة التاسعة  0824، شباط، 06الصادر بتاريخ  0823-0، عامة 204رقم القرار (  0 
 .054-050، ص0824د، والعشرون، مطبعة العاين، بغدا
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إذ ال حيق للمميا عليه مطالبته يف تنفيذ العقد ( من فقرات العقد 03ا ى الفقرة   شريطة عقد االبتعاث مستنداً  من االلتاام
، رةئوشروطه ومقاضاته وال حيق له املطالبة باي مبلغ آخر مادام عقد االبتعاث أصبح مفسوخاً وأن تعيينه قد كان يف غري دا

مة التمييا أصدرت حمكذ العقد وشروطه بناء على مراجعته قبوله ضمنًا لتنفيوهي خارجه عن اختصاص املميا عليه ال يعد 
؛ ألن م املميا قد كان على وفق القانونكان قرارها: تبني أن حك  0820/ مدينة ثانية/ 0240بعدد  00/2/0823بتاريخ 

نصوص العقد، ملتفق عليه عمال بالطرف اآلخر املميا عليه قد خالف نصوص االتفاق يف العقد، إذ ترك اخلدمة قبل امليعاد ا
ذا ال ه ؛ ألن الشخص املميا عليه مل يعنه يف املدة اليت اتفقا عليها يف العقد، وأن الطعنما الطعن يف العقد يعترب منفسخاً أ

 ؛ مما تقرر رد الئحة التميياية وتصديق احلكم و يتحمل رسم التمييا املميا عليه.ل له قانوناً بعد ان عني املمياحم
ن بالقرار التميياي وكيل املميا حبجة خمالفة القانون وطلب تصحيحه من بعد نقض احلكم البدائي اليت كانت األسباب طع

د احلكم   ضمن املدة القانونيةإذ و   08/9/0823يف الئحته املؤرخة  ، فاحملكمة قررت: بعد مداولة وتدقيق اهليئة العامة، ج 
 دعوى يف بغداد حمكمة البداءة طالبًا فيها إلاام طالب التصحيح بأن يقوم بإعطائهتبني أن الطرف املصحح عليه قد أقام ال

( دينار ال غريها نتيجة ألخالله بالتاامه الذي اتفق عليه الطرفان املنصوص عليه يف تاريخ 609،394مبلغ قدره  
، رض الدراسةضاها خارج العراق؛ لغل الفرتة اليت قوأن يكون طالب التصحيح خيدم يف دوائر الدولة فرتة تعاد 2/01/0852

 06/6/0869ا ى  3/9/0864إذ أنَّ طالب التصحيح قد درس مدة مخسة سنوات وأمضى يف خدمة الوظيفة من تاريخ 
قام حكمًا يلام الشخص الذي  3/5/0820، إذ صدر حكم حمكمة البداءة يف بغداد بتاريخ بعدها مت فصله لرتكه اخلدمة

إذ قامت اهليأة املدنية الثانية  ،حيح طعناً باحلكم البدائي متيياه، وهبذا طلب الشخص طالب التصب بهبالتصحيح باملبلغ املطال
؛ ألن طالب التصحيح قد خالف نصوص العقد وخالف املدة املتفق عليها وترك ر قرار يوجب تصديق احلكم البدائيبإصدا

ميا عليه" مل يعني ؛ الن الطرف "املو املوجود، يعترب العقد منفسخاً  اخلدمة قبل امليعاد املقرر وأن الطعن التميياي الذي جاء هبا
( من العقد 03الطرف اآلخر ضمن املدة املتفق عليها ضمن فقرات العقد وال حمل هلا بعد أن "مياها"، حيث جاء يف البند  

و بعد مدة سنه واحدة  احلكومية. املربم بني الطرفني يعترب مفسوخاً اذ مل يستخدم الطرف طالب التصحيح التوجه إ ى اجلهة
من موعد عودته من االبتعاث أن الشخص طالب التصحيح مل يقم باستخدام اي جهة حكومية بعد مرور عام واحد على 
ميعاد عودته من الدراسة خارج العراق، ومراجعة الطرف املصحح عليه يبلغه فيه بانه اصبح يف حل من التاامه بالنظر  بعد 

( من القانون املدين يعترب العقد مفسوخاً 029تفق عليها يف االتفاق وعدم استخدامه خالهلا. حيث نصت املادة  مرور املدة امل
من تلقاء نفسه دون احلاجه ا ى حكم قضائي عند عدم الوفاء بااللتاامات الناشئة عنه، وهذا االتفاق ال يعفي من االعذار اال 

بل ه، ويكون العقد مفسوخاً حبكم القانون الذي قام باالستناد إليه املصحح عليه قاذا اتفق املتعاقدان صراحة على عدم ضرورت
  إقامة الدعوى.

أما تعيينه يف وزارة البلديات الطرف طالب التصحيح حدث بعد أن بات العقد مفسوخاً، فال يصح أن نقول بأن الشخص 
 على ما تقدم احلكم الصادر البدائي املميا قد صدر خالفاً  طالب التصحيح واملوافقة منه تعترب تنفيذاً للعقد املفسوخ. إذ إن
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( املنصوص عليها يف القانون املدين، واستناداً ا ى املادة 029، اذ خالف املادة  الفاً للقانون و القرار التمييايويكون احلكم خم
عوى إ ى ، إذ يتم إعادة الدملمياتصحيح نقض احلكم البدائي ا ( الفقرة  أ( من قانون املرافعات املدنية تكون فقرة208 

احملكمة لغرض سري وقف املنهج املشروح ويبقى رسم التمييا متصلة بالنتيجة وإعادة الضمانات ا ى الشخص الطالب للتصحيح 
 وصدر القرار باألكثرية.

 صور اإلخالل المسبق بتنفيذ العقد:الثانيالمطلب 
 ر كل شيء من املدين قبل حلول أجل تنفيذ التاامه املستقبلي وإن فكرة اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد حول ما يصد

يستنتج منه ان التنفيذ لن حيصل يف امليعاد احملدد،  ذكرنا بصدد تعريف االخالل املسبق بتنفيذ العقد على أساس فكرة 
تنفيذ سوف يتسلم املدين ذا الاالستنتاج او االستنباط، يف وقت سابق للموعد احملدد لتنفيذ العقد، وذلك بان استنتاج الدائن هل

إن باستطاعة املتعاقد لو توضح له عدم القدرة على تنفيذ التاامه الطرف هذا اإلخطار، بل يكفي إرساله من قبل الدائن. 
بد اآلخر، يف موعده احملدد املتفق عليه فكلما كانت مراحل االستنتاج متضحة لعدم قدرة املدين اإليفاء بالتااماته املستقبلية، ال

ان يتحمل تبعة ذلك بنفسه. فكلما كان االستنتاج شديداً وحامساً وبالتايل، فإن ذلك يذهب إ ى أن يكون األثر مباشراً وكلما 
 تبني االستنتاج ضعيفاً وغري حاسم كان األثر غري مباشر.

 ج.ستنتا فضالً عما تقدم ذكرة يف اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد قد يكون على صورتني من مبدأ قوة اال
هو اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد بصورة صرحية أو مباشرة وهو الذي ينتج عن استنتاج شديد بعدم إمكانية  ويكون األول:

تنفيذ املدين اللتاامه يف موعده احملدد، وحتقيق هذه الصورة بتصريح املدين الواضح و احلقيقي بأنه لن ينفذ التاامه يف الوقت 
 اًل. فق عليه، أ و باختاذ مسلك يدل على عدم رغبته يف التنفيذ يف املستقبل أو جيعل من التنفيذ مستحياحملدد او الوقت املت

هو اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد بصورة الضمين غري املباشر، وهو حتقيق قيام أسباب معقولة تذهب ا ى عدم  أما الثاني:
بق بتنفيذ العقد ت احملدد للعقد املتفق عليه، ال يؤدي إ ى حتقيق اإلخالل املساالطمئنان ا ى قيام املدين يف تنفيذ التاامه يف الوق

مباشرة وعدم االطمئنان هذا يعد استنتاجاً غري واضح، وهنا يتحقق اإلخالل عند عدم تقدمي التأئمني الالزم الكايف من املدين 
الخالل على نفيذ العقد غري املباشر، اذ حتقق اإ ى الدائن، ومن هذه يتضح السبب بتسمية هذه الصورة اإلخالل املسبق بت

 مرحلتني، األو ى: هي عدم االطمئنان و التأمني، الثانية: التخلق عن تقدمي هذا التأمني.
وبناء على ما ذكرنا، فسوف نقسم هذا املطلب على فرعني نتناول يف األول اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد الصريح  املباشر(، 

  غري املباشر(. ل املسبق بتنفيذ العقد الضمينويف الثاين اإلخال

 اإلخالل المسبق بتنفيذ العقد الصريح )المباشر(:الفرع األول
حيدث اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد بصورة صرحية املباشرة حينما يتطلب من الدائن بصدد التاام مستقبلي املتفق عليه 

ذا االلتاام يف ل احملدد لذلك جيب عليه ان ميتنع عن كل شيء خيل بتنفيذ هبالتنفيذ ان يكون مستعد لتنفيذ التاامه، يف االج
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الوقت السابق الستحقاقه، و ان املدين قد ال يكون مستعداً وال راغباً يف تنفيذ االلتاام فيصرح بعدم رغبته بتنفيذ االلتاام اذا 
موعده املتفق عليه  او قد يقوم بفعل جيعل التنفيذ يف ما حل موعده احملدد، او قد يقوم بفعل يستنتج منه انه ال يرغب التنفيذ

 .(0 مستحيال
اذا كان حمل التاام املدين هو تأكيد نتيجة، فانه يعد خماًل بالتاامه املتفق عليه مبجرد عدم حتقيق النتيجة، وما على الدائن 

ة، يعد خطأ يف جهة تأكيد أو حتقيق النتيجاال ان يثبت الدليل على عدم قيام املدين بتنفيذ التاامه املستقبلي، فمجرد عدم 
اق املدين فترتتب عليه املسؤولية العقدية عن اخالله بالتاامه املستقبلي، فعدم التنفيذ يعد قرينة قانونية على خطأ املدين استف

 .(2 ( مدين فرنسي0042( مدين مصري، واملادة  205معه املسؤولية العقدية، هذا واصح بنص املادة  
( من القانون 069( فرنسي، اذ نصت املادة  0042( مصري و  205رد املشرع العراقي نصاً مطابقاً لنص املادة  ولقد أو 

املدين العراقي على انه " اذا استحال على امللتام بالعقد أن ينفذ التاامه عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء يف التاامه، ما 
تاامه" عن سبب أجنيب ال يد له فيه، وكذلك يكون احلكم اذا تأخر امللتام يف تنفيذ المل يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت 

مبا أنَّ الضرر الذي أصاب املضرور حصل مباشرة عن إخالل قبل تنفيذ االلتاامات اليت رتبها قبل موعد العقد، ونبني يف هذا 
حسب، إذ قتصر العقد بالتاام املتعاقد مبا توصل إليه فاالمر، أن هذه االلتاامات هي وضع وحتديد املتعاقدين غري أنه: ال ي

لعقدية عند و للمتضرر إذن أن يدفع باملسؤولية ا يتناول مستلاماته وفقًا للقانون، والعرف، والعدالة، حبسب شكل االلتاام"
ائرة التعاقد؛ ألهنا من يف دعدم االلتاام واإلخالل بااللتاامات بني الطرفني اليت تضمنها العقد صراحة، وكذلك تلك اليت تكون 

 .(3 وكذا العدالة وطبيعة املعاملة، مستلامات العقد يف موقع األحكام القانونية والعرفية
ولكن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد ال حيدث بأي قول أو تصريح من املدين، بل جيب أن تكون يف هذا التصريح شروط 

تمل حياً يف ذاته على عدم إرادة التنفيذ، اذ ال يقبل التصريح الغامض الذي حيواجبة معينة. على ان يكون التصريح واضحا صر 
أكثر من معىن. على أن يكون التصريح قاطعا و هنائياً وغري مشوٍب بالرتدد، فتصريح املدين بأنه توقع يف قدرته على التنفيذ  

 (.4 املسبق بتنفيذ العقدااللتاام يف األجل احملدد و املتفق عليه. مثال ال يكفي لتحقق اإلخالل 
وشرط الصراحة والقطعية غري مطلوبني لذاتيهما بل يشرتطان هنا لوجود االستنتاج املعقول الذي يبني ا ى ان اإلخالل 
 بالتاام سوف حيصل يف املستقبل، فنوع االستنتاج كما رأينا هي املياة الرئيسية لإلخالل املسبق بتنفيذ العقد ولذلك يشرتط يف

ان جيمع كل ما يؤدي هلذا االستنتاج، وكذلك احلال يف ما يستخدمه املدين يف مسلك يتجه ا ى استنتاج حيصل التصريح 
اخالل االلتاام يف املستقبل، ويشرتط يف مسلك املدين ان يكون صرحياً وهنائيا يف داللته على ذلك الوضوح و القطعية يشرتطان 

                                                           

 .2112( صفاء تقي العيساوي، االخالل املبتسر يف تنفيذ التجارة الدولية، حبث منشور يف جملة جامعة بابل، العدد الثاين، أيار، 0 
 .0821انور السلطان، املوجا يف مصادر االلتاام، منشأة املعارف، االسكندرية، (  2 
 .26علي فياليل، االلتاامات، ص (  3 

)4  William Herbert Page, op. cit., § 2902; Brian A. Blum, op. cit., p. 563. 
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اللتاام يف املستقبل من قبل املدين، حيث ان الوضوح هنا جيب يكون بدرجة هنا االستنتاج املعقول و املشري ا ى اخالل ا
مرتفعة، تفوق جمرد   الظهور((، الن الظهور يظهر بدرجة اقل من الوضوح ووجوده يشرتط لتأكيد االخالل املسبق بالتنفيذ 

 .(0 الضمين وليس الصريح
بني االستنباط املطلوب يف حاليت فسخ العقد وايقاف هبذا الصدد بشكل واضح وصريح  0891مياة اتفاقية فينا لسنة 

( منها على انه اذا اصبح صرحياً بان االخالل املستقبلي سيقع من قبل احد الطرفني، جاز 22التنفيذ، حيث نصت املادة  
املستقبل  يف ( فقد اكتفت بان يصبح ظاهراً على ان احد الطرفني سريتكب اخالال20للطرف االخر اهناء العقد. اما املادة  

 .(2 حىت ال جيوز للطرف االخر ايقاف التنفيذ وطلب التأمني والضمان االزم
وشرطا الصراحة و الوضوح والقطعية يف التصريح ليسا مرادين لكليهما، بل لتوثيق االستنتاج املعقول الذي يذهب ا ى 

قد، ويشرتط يف ساسية لإلخالل املسبق بتنفيذ العإخالاًل حيصل يف املستقبل. فتسمية االستنتاج، كما رئينا، هي املياة اال
التصريح، ان يكون فيه كل ما يتجه ا ى حتقق االستنتاج. والحظنا االمر ملا يتخذه املدين من مسلك يتجه ا ى استنتاج إخالل 

ة مهـا يمسبق سوف حيصل يف املستقبل، من املمكن ان يكون املسلك واضحا وقاطعا يف بينته على ذلك. فالوضوح والقطع
 .(3 لتأكيد االستنتاج املعقول واملتجه ا ى إخالل مسبق بتنفيذ العقد من املدين 

ولكي يثبت اإلخالل املسبق بالتنفيذ املباشر، جيب ان يظهر االستنتاج بدرجة عالية من القوة، بأن يصبح "واضحا" ان 
لصورة الثانية  فوق "الظهور" الذي يشرتط لتوثيق اهناك إخالال سوف حيصل يف املستقبل. والوضوح درجة عالية من استبانة ت

 .(4 كما نرى الحقا

                                                           

 .2110، بال مكان نشر، 2، ط0891( انظر هذا الصدد خالد امحد عبداحلميد، فسخ عقد البيع الدويل للبضائع وفقاً التفاقية فينا لعام  0 
 ع الدويل للبضائع.( من اتفاقية فينا للبي20،22( ينظر هذا الصدد املادتني   2 

)3  Brian A. Blum, op. cit., p. 564. 
منها  22بشكل واضح بني االستنتاج املطلوب يف حاليت ابطال العقد وايقاف التنفيذ، فنصت املادة  0891( فر قت اتفاقية فينا لسنة 2(   4 

فقد اكتفت بأن  20رفني جاز لآلخر ابطال العقأما املادة ان إخالال سريتكب يف املستقبل من أحد الط it is clearعلى انه إذا اصبح واضحا 
ان احد الطرفني سريتكب إخالال حىت جيوز للطرف اآلخر ايقاف التنفيذ وطلب التأمني الكايف.  if it becomes apparentيصبح ظاهرا 

. أنظر 22أقل من تلك املطلوبة مبوجب املادة  20ة وعلى ذلك، فان الدرجة املطلوبة يف استنتاج إخالل يرتكب يف املستقبل واليت تتطلبها املاد
وأشري ا ى هذا املعىن بوضوح أيضا يف كل من مبادئ عقود     .Mercédeh Azeredo da Silveira, op. cit., p. 6يف ذلك: 

ان  it is clearذا أصبح واضحا منهما حبسب الرتتيب انه إ 8/314و 2/3/3التجارة الدولية ومبادئ قانون العقد األوريب، اذ جاء يف املادتني 
من هذه املبادئ حبسب الرتتيب أيضا فقد اشرتطتا ان  9/015و 2/3/4إخالال سريتكب يف املستقبل جاز للطرف اآلخر اهناء العقأما املادتني 

 يف. لب التأمني الكابأن املدين سريتكب إخالال بالعقد لكي يوقف التنفيذ ويط reasonably believesيقوم لدى الدائن اعتقاد معقول 
، اذ ذهب ا ى 214، ص 2115، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 0وينظر خالف ذلك: طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية، ط   

 ى حد املخالفة اان معيار التفرقة بني جواز اهناء العقد وايقافه يف االتفاقية هو جسامة اإلخالل املستنتج، فاملخالفة يف نص االيقاف ال تصل 
املخالفة ذاهتا. ولكن هذا االستدالل ال يكفي  20حتدثت عن املخالفة اجلوهرية فال يعقل ان تتناول املادة  22اجلوهرية برأيه، ألن املادة 
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ومما ينبغي االمر  االشارة اليه هنا، ان االنظمة القانونية قد اختلفت يف هذا الصدد، ففي القانون االنكلو امريكي مثال 
فقط بالتأكيد  ، ويتحدد دور احملكمة هنانالحظ انه حيق للدائن اعالن فسخ العقد فوراً من تلقاء نفسه دون الرجوع ا ى احملكمة

من ان استنتاج الدائن اذا ما كان مقرتنًا بدرجة مبنية على الوضوح بتحرير ظروف القضية واال وجبت عليه بتعويض املدين 
ألن االستنتاج يكون يف ذهن الدائن نفسه وهو الذي يستخدمها لإلجراءات  .(0 عما تسبب له من ضرر بسبب فسخ العقد

 .(2  يراها مناسبه ويتحمل نتيجة ذلكاليت

 اإلخالل المسبق بتنفيذ العقد الضمني )غير المباشر(:الفرع الثاني
سبق وان ذكرنا بان استنتاج اإلخالل من قبل الدائن اذا ما كان على طبقة من الوضوح فانه يظهر قاطعاً يف داللته على 

كون درجة االستنتاج أقل من الوضوح، فإن النتيجة سوف تتناقض، فال تاإلخالل املسبق بتنفيذ العقد الصريح، أما اذا كانت 
صالحية الدائن أوسع يف هذه احلالة، فال  حيق له مثال فسخ العقد فوراً و املطالبة بالتعويض، اما  يف االمور اليت ال يكون فيها 

ه خالل القليل من قبل املدين، فال يكون لاإلخالل املسبق بدرجة كافية من الوضوح، اي غري مباشر، ومثاله حالة التامني 
هذه  املدة اال ان يطالب املدين بتقدمي ما يكفي من التامني او الضمان او زيادة لتكملة التامني، وقد يكون له ان يطالب 

تفق عليها لتقدمي ملبإهناء التنفيذ خالل هذه املدة و اإلخالل املسبق للتنفيذ هنا ال يكون متأكد منه اال بأهناء املدة احملددة وا
التامني، حيث ال يكون اإلخالل مسبق للتنفيذ قبل اهناء مدة تقدمي التامني بدرجة الوضوح الكامل، اي التام وإمنا تكون 

 . (3 بدرجة الضهور فقط
باشر ملويكون هذا الظهور يتجه ا ى حد الوضوح يف حالة عدم تقدمي الدائن التامني التام وحينها يتحقق اإلخالل املسبق ا

 .(4 يف العقد
وميكن القول أن اإلخالل املسبق للتنفيذ الضمين او غري املباشر يقوم على مرحلتني األو ى تكون بوجود استنتاج معقول 
من قبل الدائن يتجه ا ى ان هنالك إخالل مستقبلي سوف حيصل وهذا االستنتاج يكون ظاهراً فقط مث تاداد درجة قوته ا ى 

 م قدرة املدين عن تقدمي التامني التام، وحينها يكون اإلخالل املسبق للتنفيذ مؤكداً يف هذه احلالة. الوضوح بعد ذلك بعد

                                                           

خالل املسبق الستبعاد معيار التفرقة القائم على درجة االستنتاج، والذي يفسر بوضوح اختالف األثر املرتتب على كل صورة من صوريت اإل
 بالعقد.

 .Smith & Keenans, Op. Cit. p. 415  ( ينظر يف هذا الصدد:   0 
خل د( حتدد داللة تصريح املدين أو مسلكه يف القانون االنكلوامريكي شخصيا من الدائن، أما بعد قيام النااع يف معقولية استنتاج الدائن وت 2 

كن القول بأن الدائن جيب عليه منذ البداية ان يراعي املعايري املوضوعية يف حتديد داللة ما يصدر احملكمة فأهنا حتدد ذلك موضوعيا. ومن هنا مي
 من املدين، وإال ، فانه سيواجه حتميله املسؤولية أمام احملكمة.

)3  Michel G.Bridge, Discharge for breach of the contract of sale Good, McGee law Journal 
, , Vol (28), 2007.p.859. 

 026.ص2112( صفاء تقي العيساوي، االخالل املبتسر يف تنفيذ التجارة الدولية، حبث منشور يف جملة جامعة بابل، العدد الثاين، أيار،  4 
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( بفقراهتا األربع هبذه الصورة، فبدأت الفقرة 2( من القسم  618ولقد نظم القانون التجاري االمريكي املوحد يف املادة  
حد من طريف العقد حيق له ان يؤمل الطرف االخر بانه سوف يقوم االو ى بوضع االساس املنطقي هلذه الصورة، ان كل وا

بالتنفيذ يف املوعد املتفق عليه وفضاًل عن ذلك، حيق له ان يؤمله ايضاً ان الطرف االخر لن يقوم بشيء من شانه ان يضعف 
طرف من طرفيه  تاامات على كلهذا املوعد احملدد وذلك يف املدة السابقة إلكمال التنفيذ وعليه ان عقد البيع مثال يفرض ال

بعدم إضعاف هذا املوعد احملدد فاذا ظهرت اسباب معقولة تشري ا ى عدم االطمئنان ا ى قيام احد الطرفني باملوعد احملدد 
للتنفيذ، وحينها جيوز للطرف االخر ان يقدم له طلبا حتريرياً يطلب فيه ضماناً كافيا يؤمن حصول التنفيذ يف هذا االجل، وجيوز 

( ثالثني 31له خالل ذلك ان  ينهي التنفيذ من جانبه فاذا ختلف املدين عن تقدمي هذا الضمان يف مدة معقولة ال تتجاوز 
يوماً، حيق للدائن ان يعد ذلك اخالال مسبق للتنفيذ بصورة مباشرة، كما اطلق تسميته القانون االنكلو امريكي وحيق له بعد 

 .   (0 ( منها20عن هذا االخالل، ويذهب ا ى نفس هذا احلكم اتفاقية فينا   ذلك اللجوء ا ى اجلاائيات املقررة
وان االضرار غري املباشر فهو ال يدخل يف حساب التعويض وهذا ما اجته اليه مشرعو القانون املدين فال يكون دخول 

ال يكون القانون املدين العقدية، ف الضرر غري مباشر يف حساب التعويض وال يكون يف املسؤولية التقصريية وال يف املسؤولية
بإلاام املدين يف االلتاامات العقدية الذي مل يرتكب به خطأ جسيماً او غشاً اال بتعويض الضرر الذي كان مسبق حدوثه يف 

 .(2 امليعاد احملدد
 .(3 وقد يكون يف ذلك يشري ا ى إخالل يف التنفيذ، االمر الذي يسبب يف احلاق الضرر بالشخص االخر

فإذا ظهرت أسباب معقولة تشري ا ى عدم االطمئنان إ ى قيام أحد الطرفني بالتنفيذ يف املوعد احملدد، جاز للطرف اآلخر 
ان يقدم له طلبا حتريريًا يطلب فيه ضماناً كافيا يؤمن حصول التنفيذ يف االجل املتفق عليه، حيق له خالل ذلك ان ينهي 

 .(4 التنفيذ من جانبه

                                                           

نصر مهم دد هو ع( على املادة أعاله ان الشعور املستمر باالطمئنان ا ى ان التنفيذ سوف يتم يف موعده احمل0وجاء يف التعليق الرمسي رقم  (  0 
 يف الصفقة.

( القانون املدين العراقي، مسري ذنون، 068( القانون املدين املصري، واملادة  220( القانون املدين الفرنسي، واملادة  0050( ينظر املواد   2 
 .008م. ص2115لبنان،  -ابلساملسؤولية املدنية عن فعل اآلالت امليكانيكية والتامني االلاامي عليها، املؤسسة احلديثة للكتاب، طر 

 .34، ص2100، مطبعة الكرامة، املغرب، 3( عبدالقادر العرعاري، مصادر االلتاام، الكتاب الثاين، املسؤولية املدنية، ط 3 
  الكايفمن القانون التجاري االمريكي املوحوقد اشرتطت هذه الفقرة ان يكون طلب التأمني 2من القسم  618الفقرة األو ى من املادة (  4 

 Keith     مكتوبا. وقد ذهب بعضهم ا ى ان الكتابة ال جيب فيها ان تكون على ورقة، بل الربيد االليكرتوين يكون كافيا هلذا الغرض      =        
A. Rowley, op. cit., p. 621.   = ع، يف حني ذهبت بعض القرارات القضائية ا ى ان الطلب الشفوي أو الذي ي ستنتج من واق 

 E. Allanنقال عن:    AMF v. McDonald’s Corp . (1976)احلال يكون كافيا يف حاالت خاصة، أنظر قضية 
Farnsworth, op. cit., p. 596. , note (16) .  :وأنظر قضايا أخرى يف االجتاه ذاته يفKeith A. Rowley, op. cit., 

p. 621. notes (316&317). 
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( ثالثون يوما، جاز للدائن ان يعد ذلك إخالال 31ين عن تقدمي هذا الضمان يف مدة معقولة ال تتجاوز  فإذا ختلف املد
 .(0 مسبقا بتنفيذ العقد من جانب املدين، ويلجأ ا ى اجلاائيات املقررة هلذا اإلخالل

 صورة الخطأ الناتنة عن اإلخالل بااللتزامات المسبقة بتنفيذ العقد:الثالثالمطلب 
مثل اخلطأ يف املرحلة املسبقة على تنفيذ العقد بااللتاامات اليت يوجبها مبدأ حسن النية على كل طرف متفاوض، قد يت

فإ ذا ما خرق او اخل هذا املتفاوض أو بأحد هذه االلتاامات، فان ذلك يعد خطأً صادراً من طرفه، ومن مث يسأل عن تعويض 
 الضرر الذي حدث ا ى الطرف األخر.

ينا اإلشارة ا ى نقطة مهمة، وهي حتديد شكل هذا االلتاام الذي حدث يف املرحلة املسبقة على التعاقد، لكن جيب عل
بعبارة أخرى هل هو التاام ببذل عناية او التاام بتحقيق نتيجة، ففي احلالة األو ى عليه ان يبني أن الطرف األول مل يبذل العناية 

 أ املتفاوض مبجرد ان حيقق الطرف األخر انه مل يصل النتيجة املتفق عليها.املعتادة، أما يف احلالة الثانية يكون خط
وعلى العموم فشكل االلتاام باإلعالم قد ختتلف عن شكل االلتاام باالستعالم وكذلك طبيعة االلتاام باالستقامة قد تتطابق 

 مع طبيعة االلتاام باحملافظة على كتمان املعلومات.
فاوض يف املفاوضات العقدية، قد وقع يف عدم وفائه بااللتاامات الناشئة عنها سوف مر على سبق وان قلنا أن خطأ املت

االلتاامات مروراً سريعًا مسلطني الضوء على ما يهمنا بقدر ما هو مهم العتبار اإلخالل املسبق أو عدم الوفاء خطًأ سابقاً 
 على التعاقد.

                                                           

للعقود فلم تشرتط يف الطلب ان يكون مكتوبا على الرغم من اقرارها بأن الطلب املكتوب يفضل الطلب الشفوي عادة،  أما الريستيتمنت الثانية    
امل عولكن الوقت قد ال يسمح بتنظيم الطلب املكتوب. ويف االحوال مجيعها، جيب يف طلب التأمني أن يكون بناًء على االلتاام حبسن النية والت

 من الريستيتمنت. 250على املادة  (d)وخيل هبذا االلتاام على وجه اخلصوص تكرار الطلبات غري املربرة. أنظر التعليق  احلسن يف تنفيذ العقد،
فقد اشرتطت قيام الدائن الذي يوقف التنفيذ من جانبه باعطاء اخطار للمدين فورا، ولكن  0891من اتفاقية فينا لسنة  20/3أما املادة     

طبيعة االخطار وما إذا كان كتابيا أم غري ذلك. ولكن االحكام اليت صدرت استنادا ا ى هذه املادة تبني عدم وجوب ان هذه الفقرة مل تبني 
 اليكون االخطار كتابيا، فقد قضي بأن رفض املشرتي دفع تكاليف ختاين االثاث اليت اتفق على مسامهته فيها سابقا يعد اخطارا كافيا، ولكن 

، املانيا يف Hamm، احملكمة العليا ملنطقة 339دفع املشرتي الثمن. أنظر القرارين الصادرين يف قضييت: كالوت رقم  يعد اخطارا كافيا عدم
، نقال عن نبذة األونسيرتال، املصدر 2111/تشرين أول/02، املانيا، يف Stendal، حمكمة منطقة 432، وكالوت رقم 0889/حايران/23

كما مل تذكر املادة أعاله جااء عدم ارسال االخطار فورا، ولكن القرارات القضائية اتفقت على ان (. 32و31اهلامشني   203السابق، ص 
ن دون م الدائن ال جيوز له التمسك بايقاف التنفيذ يف هذه احلالة. وذهب أحد القرارات ا ى ان البائع قد ارتكب إخالال بالعقد بايقافه التسليم

، حمكمة 50مث جيوز للمشرتي ان حيصل على تعويض عن ذلك. أنظر: القرار الصادر يف قضية كالوت رقم اخطار املشرتي فورا بااليقاف، ومن 
 (.35اهلامش رقم   204نبذة األونسيرتال، املصدر السابق، ص  ،0880/كانون الثاين/30منطقة فرانكفورت، املانيا، 

ي االمريكي املوحوقد نظمت الريستيتمنت الثانية للعقود هذه الصورة يف املادة من القانون التجار  2من القسم  618الفقرة الرابعة من املادة (  0 
 منها. 20يف املادة  0891منها، وكذلك اتفاقية فينا لسنة  250
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لتاام تكون على وجهني، فعندما يتجه أحد األطراف املتفاوضة مبجموعه ويكون لاللتاام باإلعالم، جند أن هيكلة هذا اال
من األسئلة واالستفسارات، فانه يكون دائناً للطرف الثاين بواجب اإلعالم ومن مثَّ فانه جيب على الطرف الثاين من املفاوضة 

اامه هنا هو ن أو تاييف، وهيكلة التان يعطيه كامل املعلومات املتعلقة هبذه االستفسارات وعلى الشكل الواضح دون نقصا
 .(0 التاام بتحقيق نتيجة

ألن التاامه هنا هو القيام بإيصال اإلعالم املطلوب ا ى الدائن كما ذكر له يف أسئلته، وعليه فاذا قام املدين الشخص 
ا يتسبب ضرراً غري تامه؛ مم املتفاوض املطلوب منه القيام بعمل اإلعالم عدم املصداقية يف هذه املعلومات أو اعطائها بصورة

للطرف األخر فانه يكون قد جسم صورة اخلطأ املسبق بتنفيذ العقد يف موقفه هذا. أما اذا مل يتقدم الطرف الدائن مبسؤولية 
اإلعالم بأي استفسار حمدد فيكون مطلوباً على من تقع عليه مسؤولية اإلعالم ان يبذل العناية الواجبة لكي يوضح للطرف 

د مجيع الظروف واملسائل الفنية والقانونية املرتبطة مبشروع العقد املتفاوض عليه وعلى ذلك فان التاامه هنا هو التاام بوجو  الثاين
عناية، إذ يكون التاامه بـ إيصال املعلومات ا ى الطرف الثاين بأفضل وسيلة الزمة، وال يكون عليه بعد ذلك ان يؤمن بان 

 .(2 ستفيد من هذه املعلومات استفادة جيدةالدائن بواجب اإلعالم، وقد ي
وعليه فتتحقق صورة اخلطأ املسبق لتنفيذ العقد يف هذا اجملال مبجرد أن يبني الدائن أن املدين مل يبذل اهتمامه الالزم وأنه 

 أصابه ضرر من جراء ذلك.
وي الطرف الدائن هو من ذ وباإلضافة إ ى ذلك حسب تقديرنا الشخصي جيب ان منيا بني حالتني، حالة ما اذا كان

. وحالة كون الطرف الدائن شخصًا عاديًا ال يأخذ املعلومات اال من املدين هبا، ففي احلالة األو ى (3 اخلربة والفن التفاوضي
ية  نيقوم املدين بواجب اإلعالم على ان يبذل العناية املعتادة، وان مل يبذل هذا القدر يكون حينها خمطئاً، أما يف احلالة الثا

كون املدين يبذل عناية أكثر من الالزم فيصحح الطرف للدائن املفاهيم ويوجه ما لديه من معتقدات ويلفت انتباهه ا ى اثاره، 
 فيكون خمطئاً اذا مل يصل ا ى املستوى من العناية املطلوبة.

كنة من املعلومات ا ى أعلى درجة ممأما بالنسبة لطبيعة وشكل االلتاام باالستعالم، فهو التاام تكون فيه العناية للوصول 
واحلقائق عن طبيعة وشكل العقد املتفاوض عليه، وإن كانت هنالك أشياء يصعب االستعالم هبا من قبل الشخص غري 

                                                           

ا وم 021، ص2112ممدوح حممد مبارك: أحكام العلم باملبيع وتطبيقاته، الطبعة األو ى، املكتب الفين لإلصدارات القانونية، القاهرة، (  0 
 بعده .

 ر( نوري محد خاطر، عدنان ابراهيم السرحان، شرح القانون املدين، مصادر احلقوق الشخصية، االلتاامات، دراسة مقارنة، الطبعة االو ى، دا 2 
 .049، ص2111الثقافة، عمان،

 اإلدارية .بالشؤون اهلندسية والفنية و  ( والسيما يف عقود التجارة الدولية جند ان املتفاوضني هم عبارة عن وفود تشمل كوادر ذات خربة 3 
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احملرتف، يكون يف هذه احلالة قد نفذ واجبه باالستعالم، أما بالنسبة للشخص احملرتف فيكون التاامه أقوى درجة وأعلى مدى 
 .(0 رتفمن غري احمل

ويتحقق اخلطأ املسبق بتنفيذ العقد، ويف احلالة اليت مل يكن فيها املدين قد بذل العناية املطلوبة و الواجبة أو العناية القوية 
 واملركاة وحسب األحوال.

وبالنسبة لاللتاام باالستقامة يكون مىت ما صدر شيء لإلجياب من الشخص، فإن حسن النية يفرض ذلك الشخص 
ء على اقرتاحه فرتة تكون كافية؛ لكي يتخذ الشخص األخر الذي يكون موجه له االقرتاح بشأنه، بعد الدراسة والبقا

إ ذ إ نَّ صدور شيء من اإلجياب يايد من ثقة الشخص األخر الذي حيق له التصور، وان من صدر منه االقرتاح  .(2 والتفكري
لى اإلضافة لذلك اذا حدد من صدر منه ميعاد اقرتاح القبول ألام البقاء علن يغري رأيه عن اقرتاحه قبل موعد هذه الفرتة، وب

اقرتاحه ا ى ان ينتهي هذا امليعاد، ويكون ذلك التااما بتحقيق نتيجة، يكون مىت ما أخل الشخص الذي اصدر اإلجياب هبذا 
ل تنفيذ العقد، هذه هي صورة اخلطأ السابق قبااللتاام والعدول عن اقرتاحه قبل إهناء األجل احملدد املتفق عليه يكون خمطئاً، و 

فان قاضي االمر يف هذه احلالة يقوم بتحديد االجل الذي يلتام فيه بالثبات  أما اذا مل يبني من صدر منه اقرتاح األجل احملدد.
ن واجب العرفان . أما ما يتعلق بضمان الكتمان والسرية، فإ ن م(3 على اقرتاحه وفقا لطبيعة و شكل العقد وظروف التعامل

باألمر إ ذا ما أخفى شخص أسراره لدى طرف أخر فعلى هذا الشخص ان حيافظ على السر وال يبينه وال جيعله سيفاً مسلطاً 
عليه كما يريد، ومن جهة أخرى فان املرحلة اليت تكون فيها املفاوضات هي مرحلة الثقة، فإ ذا ما اتفق أثنان وتبني أحدمها 

خر مرتبطة بسمعته التجارية أو حمله املايل أو بالكيفية اليت يستعمل فيها نشاطه فيجب احملافظة أسرار ختص الشخص اال
عليها؛ ألنه قد حصل عليها مبرحلة التفاوض، فإ ذا ما استعملت هذه األسرار على جهة ختالف غرضها فإن من أستخدمها  

. وعليه فان االلتاام باحملافظة (4 من مث يسأل عن تعويض الضررقد يكون أرتكب خطأً بإخالله بالثقة بينه وبني الطرف االخر، و 
على الكتمان والسرية هو االلتاام بتحقيق نتيجة تتمثل بالرفض عن القيام بإفشاء األسرار من قبل الشخص الذي أخذ هذه 

يجة وعليه صة عد  خماًل بالنتاألسرار، واالمتناع عن استخدامها لصاحله، فاذا ما بني هذه األسرار أو أستخدمها ملصاحله اخلا
 يتحمل سبب ذلك.

                                                           

 .682جاك غستان: املطول يف القانون املدين، تكوين العقد، الطبعة األو ى، ص(  0 
 .83، ص0885حممد أبراهيم دسوقي: اجلوانب القانونية يف أدارة املفاوضات وأبرام العقود، مكتبة امللك فهد الوطنية، جدة، (  2 
، 2111الطبعة الثالثة،  اجمللد األول، املصادر اإلرادية لاللتاام، مصادر االلتاام، اجلاء األول، النظرية العامة لاللتاام، :حسام الدين األهواين(  3 

 .29ص
، 0889براك دايح اجلميلي، املفاوضات العقدية، رسالة ماجستري مقدمة ا ى كلية احلقوق، جامعة النهرين، ( انظر هبذا املعىن سليمان  4 

 .011ص
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ومن خالل هذا املطلب صورة اخلطأ الناجتة عن األخالل بااللتاامات الناشئة يف املرحلة السابقة على التعاقد سوف نتناول 
 يف الفرع االول صور اخلطأ السابق ويف الفرع الثاين اخلطأ الالحق على صدور االجياب.

 لالحق على صدور اإليناب صور الخطأ السابق أو ا
قد يقع اخلطأ من جهة املتفاوض بعد توجيه اإلجياب وبعد أن يتم االتفاق بني الطرفني على التعاقد اال انه مل يربم العقد 
بسبب هذا اخلطأ، فيكون سابقًا على صدور اإلجياب أوقد يكون اخلطأ الحقًا على صدور اإلجياب ويف كلتا احلالتني يعد 

 على تنفيذ العقد، وعليه سوف نبحث هذه الفكرة. اخلطأ مسبقاً 

 الفرع األول: الخطأ السابق على صدور اإليناب:
قد تأيت أفكار ا ى الذهن، ان الداعي ا ى تكييف فعل املفاوضات العقدية على انه خطأ يف درجة قطعية للمفاوضات قبل 

لعقد، ويكون مبدأ حرية التعاقد يؤمن حق املتفاوض يف ان يصدر منه أجياب؟ طاملا ال توجد أرادة تتجه ا ى إبرام هذا ا
 االنسحاب من املفاوضات العقدية.

إال انه يف احلقيقة تكون هناك ضرورة تستوجب تكييف هذا الفعل على انه خطأ، وبذلك وفقًا للمفهوم التقليدي 
فاوض ودون تبقى قائمة ويتمتع هبا املت للمفاوضات إنه مادامت اإلرادة مل تشر ا ى التعاقد فان مبدأ حرية قطع املفاوضات

ويدخل يف مرحلة التساوم، إذ اهنا فيها حتديد مضمون التعاقد حسب املصاحل املتبادلة، ويتم  .(0 تكييف هذا القطع بانه خطأ
م ويكون . وكذلك يدخل هبا ضمنها مرحلة متوسطة بني التساو (2 التفاهم هبا يف صورة اتفاقات ال يقصد منها ابرام أي التاام

صدور اإلجياب وفيها يتجه ا ى اجلهد ومجع ما مت التفاهم به بغية عمله يف صورة أجياب تام، ومازالت اإلرادة مل تتجه ا ى انشاء 
 العقد فال غبار على فعل الطرف الذي قطع املفاوضات فال يعد عمله خطأ. 

اسات ضات جمرد تغيري لوجهات النظر، وامنا قد تكون در اال أن هذا املوقف تغري وفقًا للنظرة احلديثة، إ ذ مل تعد املفاو 
متخصصة إلبرام التعاقد وهذه حتتاج ا ى صرف مبالغ مالية، وكذلك حتسني مبدأ حسن النية إذ مل يقتصر على تنفيذ العقد 

فيذ العقد إذا أقرتن نوإمنا أمتد ليحدد مرحلة تكوين العقد أيضا، فهذه التطورات اليت أدت لالعرتاف باملسؤولية املسبقة على ت
 .(3 قطع املفاوضات خبطأ

                                                           

)1  Jean,cland(p),responabilite pour non formation ou nullite dun contrat, these, 
monpellier,(dyctl),1947,p.14. 

، 0882العدد الثالث، اجمللد االول، جامعة النهرين، حبث منشور يف جملة كلية احلقوق، قطع املفاوضات العقدية، صربي محد خاطر:(  2 
 .020ص

 .022تفصيل ينظر صربي محد خاطر ،املصدر أعاله، ص( وملايد من ال 3 



47 

وعليه فمادام االعرتاف موجوداً بان مبدأ حسن النية يسيطر على مرحلة تكوين العقد وأن ذلك يكون إهناء املفاوضات 
 .(0 يتجه ا ى األخالل هبذا املبدأ ويكون يف ذاته خطأ داخاًل يف هذه املرحلة املسبقة على تنفيذ العقد

املبدأ، فانه وفقاً للنظرية احلديثة. يكون اخلطأ قد حدث مسبقا على صدور اإلجياب اذا ما يبني املتفاوض ان وعلى هذا 
. او التأكيد على (2 مث ينهي الطرف االول هذا التعاقد مباشرة، العقد جائا االنعقاد للطرف االخر مما جعله يرغب يف التعاقد

صاحباً حملل العقد ودون ان يكون واثقاً فيما اذا كان سيملكه يف وقت الحق،  العمل يف املفاوضات دون ان يكون املتفاوض
 .(3 مما يؤدي ا ى اهناء املفاوضات يف النهاية

أو حالة اخرى اذا مت االرتباط يف املفاوضات واالستمرار فيها وتكون دون وجود نية صحيحة وصرحية بالتعاقد، مث تنهي 
 . (4 املفاوضات نتيجة لذلك

 .(5 ي املفاوضات فجأة ومن دون سبب مشروع بعد أن تصل ا ى مرحلة متطورة او متقدمةأو تنه
 وعليه أصبح اخلطأ املسبق على صدور اإلجياب واضحاً  كما أشرنا إ ليه يف احلاالت املذكورة انفاً.

 الخطأ الالحق على صدور اإليناب: الفرع الثاني:
قد تنتهي املفاوضات العقدية  أي صدور أرادة هنائية تذهب ا ى التعاقد بعد أن يكون قد صدر اإلجياب من أحد الطرفني،

ويكون ذلك الفسخ، أما نتيجة لنقض اإلجياب أو نتيجة لعدم القبول وحينئذ يكون اخلطأ الحقاً على صدور اإلجياب ولكنه 
 سابقاً للتعاقد، وسوف سنتناول كال من هاتني احلالتني على النحو التايل:

 
 

 ض اإليناب:نق –االول 
بعد ان يصل االجياب ا ى من وجه إ ليه تظهر مصلحتان: منفعة املوجب الذي من شأنه ان ال يبقى ملاماً باإلجياب مادام 
العقد مل يربم بعد، ومن مصلحة اإلجياب الذي يستفيد من استمرار اإلجياب قائمًا أثناء األجل، و ميكنه التفكري والرتوي، 

                                                           

)1    Schmidt(j) ,op.cit,p.107. 
 .023صربي محد خاطر، املصدر السابق، ص(2 
 .82، ص0889براك دايح اجلميلي، املفاوضات العقدية، رسالة ماجستري مقدمة ا ى كلية احلقوق، جامعة النهرين، ( سليمان  3 

(4 ) Schmidt(j), op.cit,p.112. 
، 0882العدد الثالث، اجمللد االول، جامعة النهرين، حبث منشور يف جملة كلية احلقوق، قطع املفاوضات العقدية، صربي محد خاطر:(  5 

 .025ص
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وعليه فإن فكرة نقض اإلجياب تكون بني كون اإلجياب قائمًا أو ان أجيابًا ملاماً  . (0 ل أو الرفضومن مث أختاذ حكم بالقبو 
 وهذا ما سنتطرق إ ليه وكما يلي:

 نقض اإليناب الملزم: –أ 
جب ملو ( من القانون املدين العراقي النافذ، اليت قضت بانه  اذا حدد ا94نص املشرع العراقي ان التاام اإلجياب يف املادة  

ميعادًا للقبول التام بإجيابه ا ى ان ينقضي هذا امليعاد( وعلى ذلك يكون املوجب ملتامًا بإرادته الشخصية ا ى هناية امليعاد 
. أما اذا رغب املوجب لنقض أجيابه خالل هذا الوقت فسعيه مردود عليه، وذلك ألنه لرفضه هلذا اإلجياب قد يفوت (2 احملدد

وجه إليه اإلجياب وهنا ال يستطيع هذا الشخص ان يصدر قبواًل، واخلطأ يف هذه احلالة يكون مسبقاً فرصة التعاقد على من 
على التعاقد ويعاجل على وفق أحكام مسؤولية التعويض من جانب اخر إ ليه اإلجياب عما حلقه من ضرر. وهناك فكرة مهمه 

 األمور ظروف الوضع ومن جمريات دد صراحة بل تستنتج منبالذكر، انه قد يكون اإلجياب حمدد االجل لكن هذا االجل مل حت
وهناك قضية عرضت امام القضاء الفرنسي ملخصها ان صاحب الدار قد وجه أجياباً ببيع مناله ألحد األشخاص ودعاه 

ر،  الايارة املنال، و وافق ان ياور هذا الشخص الدار فرفض املوجب أجيابه واهنى املفاوضات، فصدر حكم ضد صاحب الد
ومفاده ان هذا املالك ملام باإلجياب خالل املدة الالزمة ؛ لتمكني املستأجر من زيارة الدار، وأنه، أي صاحب الدار ارتكب 

 .(3 خطًأ عندما رفض اإلجياب قبل ان تنتهي هذه املدة على وفق جمريات األمور

 نقض اإليناب غير الملزم: -ب 
( من القانون املدين  من يصدر اإلجياب، الذي ال يكون مقرتن باجل حمدد 92وخالل نص املشرع العراقي يف املادة  

 . (4 يتمتع باحلرية الكاملة يف الرتاجع عن القرار مادام القبول مل يصدر بعد
يف حال تراجع املوجب عن اجيابه وأخل بالتاامه يف املوافقة باملفاوضات، فان ذلك ال يرفض من حتديد سلوك املوجب 

، الن هذا االلتاام يكون مصدره يف مبدأ حسن النية و ال يكون يف اإلرادة املنفردة كما يف حالة اإلجياب يف اجل على انه خطأ
( مدين عراقي ان احلرية التامة ملن أصدر اإلجياب ان يرجع عنه قبل ان 92. ونستنبط من نص املادة  (5 حمدد مبدة معينة

ه وان ذلك يؤدي ووفقاً ألحكام القانون يف بطالن هذا اإلجياب إال ان ذلك يستحصل القبول، يف حال تراجع فعال عن أجياب

                                                           

 .016، ص0820( غين حسون طه، مصادر االلتاام، بغداد  0 
 

 (2)V.civ.17dec.1958,d.1959,1.33.et revtrim droit civil ,1959.1.33.obs carbonnier 
 ، وكذلك ينظر يف نفس املصدر القضايا املماثلة يف القضاء الفرنسي.029نقال عن صربي محد خاطر، مصدر سابق، ص

( مدين عراقي على ما يأيت  املتعاقدان باخليار بعد اإلجياب ا ى أخر اجمللس فلو رجع املوجب بعد اإلجياب وقبل القبول أو 92( نصت املادة  3 
 املتعاقدين قول أو فعل يدل على األعراض يبطل اإلجياب وال عربة بالقبول بعد ذلك (.صدر من أحد 

اريس، بحسن اخلطيب، نطاق املسؤولية املدنية التقصريية واملسؤولية التعاقدية يف القانون الفرنسي والقانون العراقي، رسالة مقدمة ا ى جامعة ( 0 
 .340مطبعة حداد، البصرة، بال سنة طبع، ص
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ال يعارض من تكييف سلوك املوجب على انه خطأ كما ذكرنا أنفاً. وجب على من صدر االجياب غري امللام ان ال يرتاجع 
انونية ويكون اهلدف ة العالقات القعنه حىت يستطيع املوجب له تدبر شأنه، ومن مث موافقة اإلجياب أو رفضه، فال بد من محاي

 .(0 لتحقيق هذه احلماية هو عدم اإلخالل املسبقة بالثقة املشروعة اليت يولدها اإلجياب عند املوجب له

 رفض القبول: -ثانياً 
ومن جهة أن اإلجياب إ ذا صدر من أحد االشخاص املتفاوضني يكون يف حقيقته ال يلام الطرف اآلخر بالقبول بل يكون 

ذا الطرف احلرية يف القبول وبذلك يربم العقد وال تكون شائبة على تصرف أي منهما الطرفني، ومن وجه إ ليه اإلجياب قد هل
يعدل عن اإلجياب الصادر من الطرف األول فيكون بدوره إجياباً جديداً وحباجة إ  ى قبول، أو عدم املوافقة على اإلجياب أصال 

. وعليه فإن هذه احلرية املوجودة (2 قبوالً وهي ال ينسب ا ى ساكت قول حسب القاعدة العامةأو ال يرد عليه فال يعد سكوته 
للطرف الذي اشار إ ليه اإلجياب جيب ان ال تكون مطلقة يف القبول أو الرفض؛ وذلك لكي تتوازن االمور بني احلرية و طبيعة 

 .(3  بعد حصول الثقة املشروعة بإبرام العقداملفاوضات، وان االجياب الصادر من الطرف األول قد ال يصدر اال
وشاهدنا سابقاً، سحب املوجب إلجيابه خيل هبذه الثقة وبالتايل يعد خطًأ مسبقًا على تنفيذ العقد فمن جهة أو ى اذا 

املسؤولية  أتولدت هذه الثقة وعدم موافقة الطرف الثاين القبول، فان عدم موافقة القبول ان مل يقع حتت فكرة القانون فان مبد
 .(4 عن قطع املفاوضات ميسي نوعاً من العبث ال جدوى فيه

وعليه فان الفقه يدعو ا ى وضع هذه احلرية يف رفض القبول فتكون  حرية نسبية( فإن من وجه إليه اإلجياب حيق له حرية 
بول، فإن عليه ان ال ر رفض القاالختيار فيجب عليه ان يضع يف نصب عينيه الثقة املوجودة يف هذه املرحلة، فعند عدم قرا

خيل هبذه الثقة اذ أخل هبا عد تصرفه خطأ و إ ذا ما تصرف من وجه إ ليه اإلجياب يكون بشكل أطال فيه مرحلة املفاوضات 
اب على مسار جيعل املوجب يرى الثقة املوجودة من إبرام العقد كلما يلتفت مييناً ومشااًل، ومن مث يفاجئ بعدم املوافقة على االجي

 .(5 دون وجود ما يبني الرفض فيعد هذا الرفض خطأ مسبقاً بتنفيذ العقد

                                                           

 .82( سليمان براك، املصدر السابق، ص2 
 (مدين عراقي "ال ينسب ا ى ساكت قول ولكن السكوت يف معرض احلاجة ا ى بيان يعترب قبوال".90/0( نصت املادة   2 

(3 )V.schmidt,op.cit.117. 
 .015، ص0829جامعة القاهرة، مشكالت املسؤولية املدنية، اجلاء األول، مطبعة  وملايد من التفصيل ينظر حممود مجال الدين زكي،

 .98، ص0863( صالح الدين زكي، تكوين الروابط العقدية فيما بني غائبني، دار النهضة العربية،  4 
 .028( صربي محد خاطر، املصدر السابق، ص 5 
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وهناك قرينة قد تؤيد رفض القبول وتدل انه خطأ وهي حالة صدور اإلجياب من املوجب نتيجة رغبته ا ى التعاقد من قبل 
ة اليت أنشأهتا حتطيم مبدأ الثقة املشروع من وجه إ ليه اإلجياب اذا رفض هذا الطرف القبول دون مربر مشروع، اذ انه أخذ مبعوله

 .(0 املفاوضات أوالً والدعوة ا ى التعاقد يف املوجب نفسه ثانياً 
وسنبني يف مثال يوضح هذه احلالة، فلنعتقد أن الطرف  أ( هو من صدر منه اإلجياب خبصوص الدعوة إ  ى التعاقد من 

يف مركا من وجه إ ليه اإلجياب فاذا رفض الطرف  ب( القبول  الطرف ب( فيكون الطرف  أ( يف مركا املوجب والطرف  ب(
دون سبب مربر فانه أخل بالثقة املشروعة املوجودة يف هذه املرحلة فيكون الطرف  ب( قد ارتكب برفضه للقبول خطأً مسبقاً 

ن إخالله بالثقة املشروعة وجب عبتنفيذ العقد وعليه وحفاظًا على التوازن الكفة العقدية بني الطرفني املتفاوضني إ ذا سأل امل
 .(2 البد من ان يواجه ذلك الاام املوجب له، بعدم االمتناع عن القبول اال اذا وجد ما يربره

وهنا جند أن القضاء الفرنسي قد اصدر قرار حكم مبسؤولية من ميتنع عن القبول من دون أي مربر مشروع لتعويض الضرر 
 .(3 الذي أصاب املوجب

 
 
 
 

 
 

 

        

 

 

 

 

                                                           

 .052،050( حممود مجال الدين زكي، املصدر السابق، ص 0 
 .89( سليمان براك، املصدر السابق، ص 2 
 .028ظر أحكام القضاء الفرنسي اليت أشار أليها صربي محد خاطر، مصدر سابق.ص( ين 3 
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 تمهيد

املستقبل  ج منها اهنا تشري ا ى إخالل سوف حيصل يفبعد أن حبثنا يف عموم الفصل االول مسائل معينة و واضحة نستنت
من قبل املدين. االثر الذي يرتبه القانون فانه يعتمد على موقف االستنتاج الذي يتخذه الدائن، وعلى الرغم من هذا يكون 

دخل القانون بينهما، احلالة يت ، ويف هذه، إذا ما خالفوا القواعد امللامةالعقد شريعة املتعاقدين(مر طبيعياً وفقاً ا ى القاعدة  اال
 حينما يعرضون النااع الذي حصل بينهما على القضاء. وان الدائن الذي حيصل على استنتاج يتخذ أحد املوقفني: 

من املمكن ان يعتمد هذا االستنتاج، وحيق له ان ينهي اتفاق العقد ويرجع بالتعويض على املدين قبل وصول امليعاد احملدد 
ام. او من املمكن ان يتجاهل هذا االستنتاج لكي يبقى العقد قائما لغرض احملافظة عليه، فترتتب على هذا املوقف لتنفيذ االلتا 

اثار اخرى، فيكون العقد قائماً حيث انه ملام على اجلانبني وحيق للطرف املدين ان يقوم بالعدول عن ارادته ويعود ا ى التقيد 
 والاام الدائن بالعقد.
اره اخالل مسبق بتنفيذ العقد، ان الدائن حيصل على استنتاج حيث يتم حتديده من خالل الظروف وترتتب على اث

املوجودة واحمليطة به او من خالل كل ما يصدر من املدين من اختاذ مسلك او تصريح بقول، يدل على ان املدين لن ينفذ 
طريقة اخرى يتصورها  قة يتصورها املدين لتنفيذ التاامه، او يفالتاامه يف امليعاد املتفق عليه، وان االخالل املستنتج يظهر بطري

 (.0ويتبعها وتبني نواياه بان الطرف االخر لن يقوم بتنفيذ التاامه يف امليعاد املتفق عليه 
( من القانون 969ويعد التطبيق االبرز يف االخالل املسبق بتنفيذ العقد الذي يكون حمقق بذاته اليت نصت عليه املادة  

املدين العراقي  اذا تأخر املقاول يف االبتداء يف العمل او تأخر عن اجنازه تأخراً ال يرجى معه مطلقاً ان يتمكن من القيام به  
 (.2كما ينبغي يف املدة املتفق عليها، جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار حللول اجل التسليم 

نفيذ العقد بشكل ال يقبل الشك على ذلك، حيث ان املشرع اذا وان النص قد ورد بطريقة تؤيد وقوع اخالل مسبق بت
ري، خاورد اصطالح، وان التأخري عن التنفيذ حيقق إخالال يف تنفيذ االلتاام يف امليعاد احملدد، والفسخ ميثل اجلاء الذي نتيجته التأ

يث تقابل للطرفني يف العقود امللامة املتبادلة ح ونستنتج منه التأخري الذي يورد يف تنفيذ االلتاام. ،وان هذا اإلخالل بات مؤكداً 
التاامات، حيث يرتبط تنفيذ التاام كل طرف متعاقد، يعترب شرطًا موقوفًا عليه تنفيذ كل التاام للطرف االخر، يف حال  مل 

. (3نفيذ التاامه ت يتحقق هذا الشرط بأخالل احد املتعاقدين للعقد او حتقق، حيث باإلمكان ان املتعاقد الثاين ان ميتنع عن
فال يعد إخالال من جانب الطرف املمتنع ويكون هذا االمتناع مشروعاً، ألنه جاء نتيجة ا ى إخالل املتعاقد االخر، وبذلك 

                                                           

 .030، ص2112، 2( صفاء العيساوي، االخالل املبتسر بالعقد واثره، حبث منشور يف جملة جامعة بابل للعلوم االنسانية، ع0 
 اة.( من مشروع القانون املدين املصري امللغ921( انظر ما يقابلها نص املادة   2 
 ، 042، نبذة 521، مسسون، ص0، نبذة 268( فولد يف جملة نرباسكا، ص 3 

Pryor v. Hunter, 31 Neb, 678, 48 N.W. 736, Chermak v. Smelik 112 Neb. 54, 198 N.W. 
562. 
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من املمكن ان يتخذ الدائن جتاه االخالل موقفًا سلبياً، وهو ميتنع عن االستعداد لتنفيذ التاامه او عدم رغبته لتنفيذ االلتاام 
(. 0حيل موعد الوفاء باإلخالل، إذ انه اذ ما طولب بالتنفيذ جيب عليه ان يدفع املطالبة باإلخالل املطالب بالتاامه  عندما

وان هذا املوقف أو االجتاه السليب قد يغين الدائن عن التصرف بأي جااء اخر، واذا مل يلتام يف اي اتفاق باألداء وفقاً للعقد، 
 (.2ء اإلخالل ومل يكن قد اصيب بضرر من جاا

ويالحظ أن االمتناع عن االلتاام، وإن كان حبسب االصل حيق للدائن استعماهلا ان شاء، أو أمهلها او استمر يف التنفيذ، 
حيث يصبح يف بعض احلاالت واجباً عليه، حيث انه ال جيوز ان يستمر يف التنفيذ بعد اإلخالل، وذلك اذا كان هذا االستمرار 

(. 3دائن ، إذ انه سوف يلتام به يف مواجهة الملدين، وهبذا يايد مقدار التعويضتلحقه بسبب اخالل ايايد االضرار اليت 
 (. 4ويرتتب على اخالل احد املتعاقدين اللتااماته املؤجلة فعلى املتعاقد االخر ان خيتار بني جااءات اربعة 

ب للميعاد ماته املؤجلة، وان ينتظر موعد االخالل املضرو اواًل: ان ميتنع عن تنفيذ التاامه او االستعداد لغرض تنفيذ التاا
 احملدد لتنفيذ التاامات مدينه ويقوم برفع دعوى عليه بطلب التعويض عن االضرار الناجتة اليت حلقته من جااء االخالل بالعقد.

موعد تنفيذ التاامات  اذ مل يأت، ويتجه يف تنفيذ العقد من جانبه، حىت وكأمنا شيئا مل يكنثانياً: انه يتجاهل هذا االخالل 
 املدين، ويقيم عليه دعوى التعويض يف حال االمتناع عن وفائها.

 ثالثاً: حيق له ان يفسخ العقد يف احلال، وحيق له املطالبة باسرتداد ما وفاه بناء عليه او قيمته.
 عليه. رابعاً: ان يقيم على املدين املخل دعوى التعويض دون انتظار موعد األجل املتفق

ما يف املبحث جتاهل الدائن لألخالل املسبق بتنفيذ العقد. ا وعليه نقسم هذا الفصل ا ى مبحثني نتكلم يف املبحث االول
 .الثاين اسبقية اخلطأ يف االخالل املسبق بتنفيذ العقد

  

                                                           

(1 ) Miswold- Wide Co. and al. V. Armory Realty Co., 243 N.W. 492 (1932). 
 .032ص -01 ( ملبريج يف جملة كورفل 2 
 ، وأنظر كذلك:0332نبذة  3253( ويلستون ص 3 

United Press Association v. National Newspaper, 237 F. 547 – 553. 
 ، وأنظر كذلك:204، بولوكس ص029ص 01، ملبريج يف جملة كورنل 042نبذة  521، مسسون ص955( كورين ص 4 

Bare v. Victoria Coal and Coke Co., 80 S.E. 941 (1914), Bu-Vi-Bar Petroleum 
Corporation, 40 F. 2d. 488 (1930). 
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 تناهل الدائن لإلخالل المسبق بتنفيذ العقد:المبحث االول 
ذ املستقبلي، فأن مبدأ سلطان االرادة يكون هو االصل وجيب االمر ان يكون له خيار، ملا كان حقًا على الدائن التنفي

عندما حيصل إخالل مسبق بتنفيذ العقد من قبل املدين، يبني ان يتجه ا ى اجلااءات القانونية اليت يقررها خبصوص هذا اإلخالل 
تجاهل ائن ان يكون خيار االبقاء على العقد، وان يوتكون بالطريقة اليت يطبقها اعمال هذه اجلااءات، حبيث يستطيع الد

اخالل املدين ويعتربه كانه شيء مل حيدث، وله يف سبيل ذلك ان ينفذ التاامه، او يلتام بالوفاء هبا، حىت اذا ما جاء موعد 
ه على التنفيذ العيين، وحيق رب تنفيذ التاامات املدين، طالبه هبذا التنفيذ، فاذا امتنع حيق له تطبيق القواعد العامة. ومن املمكن ج
 من القانون املدين(.  052/0له ان يطالب بفسخ العقد، مع ضمان حقه يف طلب التعويض يف احلالتني ان كان له مقتض  م 

ولكن يالحظ أن الدائن ال حيق له االستمرار يف التنفيذ على الرغم من إخالل املدين، ان يايد من االضرار على هذا 
ترتتب عليه، وتكون القاعدة يف القانون املصري و الفرنسي مشابه ا ى القانون االمريكي، ويكون فيها التعويض اإلخالل الذي 

( من القانون املدين املصري، 200/0ال يشمل الضرر ومن قدرة الدائن على ذلك ان يتوقاه ببذل عناية وجهد معقول  م 
كون ويض، الن التاام الدائن يف ختفيف االضرار الناجتة عن ذلك، ويفممكن جتنب اإلضرار حيث اهنا ال تدخل يف مقدار التع

هذا من جهة بعض الشراح تطبيقاً ا ى مبدأ مراعاة حسن النية بااللتاام يف تنفيذ العقد، وعلى اساس ان فكرة هذا املبدأ يقيد 
عل لناجتة عن اخالل املدين لكنه مل يف. فان الدائن اذ يستطيع ختفيف او تقليل من االضرار ا(0 املدين والدائن على السواء

ذلك، بل قام بايادة هذه االضرار بإصراره على االلتاام من جانبه يف تنفيذ التااماته، رغم تصريح املدين بانه مل يقم بتنفيذ 
رة على دالتاامه، ويف هذه احلالة ليس له حق الدائن ان يطالب باألضرار اليت حدثت عن هذا االستمرار، ألنه كانت له الق

 ايقافها ببذل جهد معقول.
ونالحظ مع ذلك، انه استثناء من وجوب ان حيدث االلتاام املدفوع بعدم تنفيذه، وحيق للدائن ان يوقف تنفيذ التاامه اذا  

رة ان دكان إخالل املدين بالتعهد، وصرح بالقول عدم نيته ورغبته يف تنفيذ االلتاام عند حلول امليعاد املتفق عليه، وليس له الق
يرغم الطرف االخر  املتعاقد( على االلتاام بالتنفيذ وإخالل املتعاقد االخر قائم، مل يسحبه او يرتاجع عنه، فهذا اإلخالل خيل 
بالتوازن الذي حدده االتفاق بني الطرفني لغرض االلتاام، ان املتعاقد عند التاامه لكي حيصل على فائدة  ترتتب على تنفيذ 

 . (2 هذا التنفيذ مؤجالً التاامه ولو كان 
فما دامت للعقد منفعة ترجع على طرفيه بالدرجة االساسية، وان القانون ال يقوم بفرض اجلااءات اليت ترتتب على االخالل 
املسبق بتنفيذ العقد اال يف حال تقدمي احد اطرافه طلب، وملخص ذلك حيق للدائن خيار اللجوء ا ى اجلااءات او تركه 

إحدامها  ؛ لكي يتخذصوص انه ال يسأل عن احد اخلياريننتيجة مهمه تكون على خيار الدائن يف هذا اخل عدمه(، وهناك 

                                                           

 .38، نبذة 46، حسني عامر، يف القوة امللامة للعقد، ص228، نبذة 385( حلمي هبجت بدوي، يف اصول االلتاامات، ص0 
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مادام القانون حيدد له ذلك، ففي حالة االخالل املسبق بتنفيذ العقد، حيث انه ال يسأل الدائن عن جتاهله ا ى هذا اإلخالل 
ما يتوفر للدائن بالعقد هو ف، ظة على العقد، وجبملة اخرى، عند اخالل مدينهوانتظار امليعاد املتفق عليه للتنفيذ رغم منه احملاف

 . (0 اللجوء ا ى محاية القانون وقوم طلبها عن طريق القضاء
ما تقدم لذلك فقد حيصل اختالف بني اآلراء اليت تتقدم خبصوص تفسري املواقف اليت حيددها االفراد يف هذه احلالة، وقد 

للخيار اما هو اللجوء ا ى اجلااءات او اجلااء الفوري، او بغض النظر عن ذلك اخليار وتأجيله واالبقاء يتطلب حتديد الدائن 
على العقد. وعند جتاهل الطرف الدائن عن االلتاام يتجه ا ى حدوث اخالل قد حيصل يف املستقبل ويرتتب على هذا االخالل 

سبق مطلبني، نبني يف املطلب االول حاالت جتاهل الدائن لإلخالل املاثاراً معينه، وبناء على ذلك، مت تقسيم  املبحث ا ى 
 لإلخالل املسبق بتنفيذ العقد . اما املطلب الثاين األمور اليت ترتتب على جتاهل الدائنبتنفيذ العقد

 حاالت تناهل الدائن لإلخالل المسبق بتنفيذ العقد:المطلب األول
ه مات القانونية الواجبة التنفيذ هي عند عدم تنفيذ املدين التاامه العقدي يف هذإن القاعدة العامة اليت توجد يف االلتاا

احلالة يكون الدائن باخليار من جهة اجلااءات اليت تكون يف هذه احلالة، فيحق له املطالبة بالتنفيذ املقابل أو بالتنفيذ العيين اذا  
سوغاً  ، وهذا حق مشروع، ويف كال احلالتني إن كان له متعويضفسخ العقد مع املطالبة بال كان ممكناً، وايضًا حيق له طلب

. فهنا يشري أن الدائن، له مطلق احلرية على ترك خيار تنفيذ العقد، فله احلق يف طلب الفسخ او (2 كما الحظنا ذلك سبقاً 
 .(3 الرتاجع عن طلب التنفيذ

قابل، العقد قائماً سواء أكان قد نفذ تنفيذاً عيناً او مب وجتدر االشارة هنا ان الدائن اذا قام باختيار طلب التنفيذ فيكون
 ، إذ انه جيب على املدين تنفيذ التاامه حسب االتفاق بينهما.ه احلالة يكون ملاما ا ى الطرفنييف هذ

احلق  ويكون له ،صور اإلخالل املسبق بتنفيذ العقدإن القانون املدين العراقي وما يقرره للدائن يف بعض االمور تدخل يف 
 يف فسخ العقد فمن الواجب حتديد طبيعة احلق اليت تتجه ا ى فسخ العقد اواًل. لنرى كيفية إمكان الدائن الناول عنه من عدمه 

وهي: احلقوق الشخصية  ،ني عناصر ممتلكاته املالية للشخصبصورة عامة تقسم احلقوق على طائفتني، ومتثل هذه الطائفت
وق طائفة ثالثة اجتهد الفقه بالبحث وكشفها من خالل دراسة وحتليل فكرة احلق، وتسمى باحلقواحلقوق العينية، وهناك توجد 

الرتخيصيه، االرادية، الثانوية. وتتميا هذه احلقوق   اهنا سلطات لصاحبه متكنه من التأثري يف مراكا قانونية سابقة بإهنائها او 
 . (4 ط ويكون من طرفهبتعديلها او تقوم بإنشاء غريها، حيث تكون عن طريق نشا
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ان هذه احلقوق تتبني من ذلك اهنا تقسم على ثالثة اقسام: حقوق ترخيصيه تكون منشأة وترتتب على ذلك انشاء عالقة 
قانونية او ميكن احلصول على حق شخصي او عيين مثل حق الدائن عندما حيصل على رهن على مال املدين او من كان قد 

بوله او رفضه، فضاًل عن ذلك أن هناك حقوقًا ترخيصيه معدله يرتتب على استعماهلا العالقة وجه اليه االجياب يف حالة ق
القانونية اليت تعدل كحق للخيار يف االلتاامات التغيريية وحق تعيني شخص اخر يف االشرتاط ملصلحة الغري، اما القسم الثالث 

حلقوق السلبية. ويكون إذ يطلق عليها ا، انقضاء عالقة قانونيةفيكون احلقوق الرتخيصيه القاضية اليت ترتتب على استخدامها 
 . (0 مثاهلا احلق يف اهناء عالقة قانونية او فسخها

ويكون دخول احلق لطالب الفسخ كما يف القسم الثالث من هذه احلقوق. يكون هذا احلق ترخيصيا سلبيا، ويتميا هذا 
نية حسب ارادته املنفردة من دون ان خيول جهة على شيء او شخص، احلق انه يرخص ا ى صاحبه ان ينهي العالقة القانو 

ولذلك قد مسي باحلق الثانوي او نصف احلق. ان الشيء الذي ميياه هو ليس عرضه لالعتداء عليه، ألنه ال حيدد واجباً معيناً 
كية الذي مثل حق امللعلى شخص او عدة اشخاص معينني باختاذ مسلك معني، ويكون خمالفاً للحقوق اليت تكون عادية 

ميكن التعدي عليها من غضب الشيء مثال، ويكون ليس من احلق الرتخيصي السليب خضوعا من جهة شخص واحد او 
جمموعة اشخاص ال يستطيعون التخلص منه، وال تتوقف على ارادة استعمال صاحبه يف مواجهته، فأن ارادته تكون غري جمدية 

 . (2 ثر القانوينحيث ال يكون متوقف عليها حدوث اال
وجتدر هنا االشارة أن الدائن غري جمرب على االبقاء يف خيار تنفيذ العقد، فيحق له العدول عن طلب التنفيذ ا ى الفسخ 
او بالعكس، ونبني ذلك اذ الدائن اختار طلب التنفيذ فيكون العقد قائمًا سواء أكان تنفيذه عينيًا او مبقابل، ويكون ملاماً 

 ذه احلالة وحيث ملام ان ينفذ املدين التاامه كما جيب عليه االلتاام بامليعاد املتفق عليه.للطرفني يف ه
فقد اجته القضاء يف كثري من احكامه، يكون حق للمتعاقد ان يعترب العقد مفسوخاً من دون ان يصدر حكماً بالفسخ، 

جد احملكمة من اصدار حكم الفسخ، حيث انه ال يو الذي يؤيد الفقه بصورة عامه هذا القضاء، على انه ال تتوفر ضرورة من 
هناك مربر للتمسك هبذا احلكم، حيث ميكن ان نقرر بإجياز ان احكام القضاء يف هذا االمر، للدائن احلق ان يفسخ العقد 

 بإرادته من دون ان يصدر  حكماً يف حاالت ثالثة:
رض تًا و هنائياً، حيث انه ترتتب عليه يف هذه احلالة العحيث انه اذا كان إخالل املدين يف التاامه باالحالة االولى: 

املقصود من العقد، قد اصبح من غري املمكن إبعاد أثر هذا االخالل، كما لو التام املدين باالمتناع عن شيء معني مث احدثه، 
، تعهد مثال على ذلك او تعهد بالقيام بفعل يف خالل اجل معني وانتهت مدة هذا االجل دون إجناز ما قام بالتعهد به،

 مقاول بعمل منصة حيث مت استعماهلا لغرض االحتفال بالعيد، فينتهي العيد ومل ينب املنصة. 
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إن هذه احلاالت ال حتتاج ا ى املتعاقد االخر الذي مل حيدث من جانبه اي إخالل خبصوص إصدار حكم بفسخ العقد، 
 .(0 ومن يتصرف على هذا االساس يعترب مفسوخاً عقده

وهي إن كان بانتظار احلكم بإصدار الفسح، حيدث و يتسبب ا ى اضرار الدائن ضرراً كبرياً، فان اخالل لحالة الثانية: ا
املدين قد خيلق خطرا حيدث مبصلحة الدائن، فيكون الدائن هنا يف حالة ضرورة تربر ان يعترب العقد مفسوخاً، وان يثبت مركاه 

. وان ذلك حيدث كثرياً يف جمال عقود العمل، ويف هذه احلالة تتعرض مصاحل (2 اخطار على هذا االساس، دفعاً ملا حتدث من
رب العمل ا ى خطر يف حال عدم التاامهم، باحرتام عقد العمل، ويكون االستمرار يف تنفيذه لغاية صدور احلكم، يف حال 

ال ميكن  ن جائياً او كلياً، ففي هذه احلالةامتناع العامل عن عمله، وكان خبصوص هذا االمتناع وقف العمل يف املصنع يكو 
ان يلام رب العمل باالنتظار حلني صدور قرار احلكم بالفسخ، والبد ان يكون له حق يف التعاقد مع عامل اخر دون ان ينتظر 

 صدور ذلك احلكم.
دفع له االجر، يف يف حال أن اإلخالل اذا كان قادماً من جهة رب العمل الذي رفض ان ميكن العامل من عمله، او ي

هذه احلالة ال نستطيع ان نلام العامل باالنتظار من دون عمل ويكون بانتظار القضاء بإصدار حكم بفسخ عقد العمل، يف 
 .(3 خصوص هذا االمر، جيب ان نسلم هلذا الشخص الذي عمل باحلق يف االلتحاق يف اي عمل آخر

. فإننا سوف نعرض فيما يلي (4 تاامه بوجود حسن النية يف تنفيذ العقديف حال إخالل الطرف املتعاقد بال الحالة الثالثة:
بعض احكام و قرارات الفسخ اليت فعلها الدائن بإرادته املنفردة، ولكون املدين قد أخل يف االلتاام بتنفيذ العقد بصورة تتفق 

 مع مراعاة حسن النية.
( ان الطرف املمثل التجاري الذي يتخلى عن التاامه يف 0801قضت حمكمة النقض الفرنسية يف الرابع من يناير عام  

العمل دون اخطار البيت الذي كان ميثله ال يرتكب خطأ ملتامًا مبسؤوليته، حبيث اذا كان سبب تركه للعمل هو االحتيال 
ستغىن عن االذي وقع من جهة البيت التجاري الذي قد فرضه عليه شخصًا يف جتواله، يف حال لو تبني معرفة زبائنه قد 
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( من ضرورة احلصول على قرار 0094خدماته، وان البيت التجاري يف هذه احلالة ال جيب ان يتمسك مبا تنص عليه املادة  
 .(0 احلكم قبل التحليل من العقد

، اذ أراد احد املتعاقدين رفض التاامه، حيق للمتعاقد 0816يناير  02وباإلضافة ا ى ذلك، فقد قضت نفس احملكمة يف 
ق للمتعاقد االخر ان ينهي العقد دون احلاجة ا ى صدور قرار حكم من القضاء بذلك، وقد تطبقت هذه املبادئ يف دعوى حي

 : هناك سيده قد وكلت شخص عنها يف حترير وثائق تأمني على مبلغ اتفقا عليه، واهنا تعدت علىها، مبا يليتلخصت وقائع
ااء الوثائق اال عن طريقه او بواسطته، حيث ان هذا االتفاق اقرتن بشرط ج الشخص الذي اتفقت معه، كوهنا ال تقم بتحرير

يف حال خمالفة السيدة للتعهد فتوجب عليها دفع مبلغ من النقود، وحدث يف ذلك ان السيدة قد ابرمت ثالث وثائق تأمني 
تعويض الشرط اجلاائي وإلاامها بالاقام عليها دعوى قضائية مطالباً بمع احد الشركات، حيث ان الوكيل دون وساطة الوكيل 

إلمتام هذه الوثائق  ، فسعتعليهااملتفق عليه، اال ان حمكمة املوضوع قد رفضت الدعوى اليت قدمها الوكيل على اساس املدعى 
بواسطة املدعى، ولكنه رفض ان يقوم مبا طلبت منه ألنه سوف يقوم بالتخفيض يف عمولته، وان احملكمة قد ايدت النقض 

ص هذا احلكم، وقد قررت ان رفض املدعى يعترب خطأ، وان حمكمة املوضوع هلا احلكم يف تقدير الوقائع خبصوص خبصو 
الدعوى واستخلصت منها ان املدعى عليها اليت كانت ضحية لسوء نية املدعى، حيث اهنا مل ختالف العقد، وحيث اهنا ال 

 .(2 تلتام باي تعويض
قد اجازت احملاكم اخلروج عن االصل العام خبصوص الفسخ، ولقد اقرت مبا قام به االطراف ويف احلاالت الثالثة املتقدمة، ل

املتعاقدة حسب ارادهتم املنفردة من خالل حتليل الرابطة العقدية، وان هذا اخلروج قد يتربر يف حالة ما اذا كان االخالل هنائيا  
اام يف كن ان يرفضه، وان يقوم بإعطاء مدة ا ى املدين يف االلتوباتاً، حيث ان طالب الفسخ يف حال عرضه على القضاء ال مي

وفائه، وان قيام املدين بالتنفيذ يكون من تلقاء نفسه يف هذا احلالة يكون غري جمد لعدم قدرته على ازالة املخالفة اليت وقعت 
 . (3 بالفعل

ن انتظار احلكم سوف يتجه ا ى االضرار اما طرقة الفسخ اليت حتدث دون قرار حكم القضاء، ومثال على ذلك، اذا كا
باملتعاقد، فان هذا يقوم على حالة الضرورة اليت تستدعي التجاوز عن احلصول على قرار حكم السماح للدائن بانقضاء حقه 

 .(4 بنفسه
تمسك لواخريا أن ما يربره التجاوز عن اصدار حكم الفسخ، يكون يف حالة خمالفة املدين لواجب حسن النية، وان هذا ا

بضرورة اصدار احلكم يكون نوعا من احلماية الوقائية ال يفرضها املشرع اال على املتعاقد "حسن النية"، حيث انه يف حال 
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اخالل احد االطراف املتعاقدة مببدأ حسن النية، مل يكن له ان يتمسك يف مواجهة املتعاقد االخر بضرورة اصدار قرار حكم 
 مفسوخاً دون احلاجه ا ى حكم، وال يعترب ذلك خطأ او اخالال.الفسخ، بل يكون اعتبار العقد 

 من جهة االتفاقيات الدولية  تناهل اإلخالل المسبق بتنفيذ العقد:الفرع األول
حسب سياق البحث يف طبيعة احلال، إن ما يتبادر يف الذهن كثري من التساؤالت حول موقف اإلنكلو أمريكي من جهة 

عقد، لكون القانون اإلنكلو أمريكي هو مبدأ هذا االخالل. وهو يعترب إخالل كل مصدر أو مسلك اإلخالل املسبق بتنفيذ ال
 خارجي يصدر عن املدين، ويفصح عن نيته عدم تنفيذ العقد عندما حيل موعده.

ه يف . يعرب به عن نيت(0 وإن هذا املظهر قد يكون عبارة عن تصريح شفوي أو حتريري، او اي فعل اخر يقوم به املدين
مبا   .(2 موعد تنفيذ التاامه املؤجل يف امليعاد احملدد، ويشرتط يف هذا التصريح ان يكون قطعياً وواضحاً اي غري غامض ومطلق

أنه صاحب هذه الفكرة قد رتب آثار خمتلفة بناء على حدوثه. وكذلك من احملتمل ان تطرح بعض التساؤالت خبصوص هنج 
ملسبق بتنفيذ العقد من جهة الدائن ورغبته يف االستمرار يف االتفاق على الرغم من هذا هذا القانون يف جتاهل اإلخالل ا

ن . فهل يتشابه هذا النهج؟ إن كل هذه التساؤالت سوف نتطرق هلا يف هذا الفرع، ومالقوانني املدنيةاإلخالل املستنتج، يف 
 تبعاً لذلك: خالل املسبق بتنفيذ العقد يف نقطتنيخالل ذلك سوف نقف على املوقف يف االتفاقيات الدولية من جتاهل اال

، وقد نصت االتفاقية نصاً صرحياً حيق للدائن 0891إن اتفاقيات التجارة الدولية مل تتضمن كما فعلت اتفاقية فينا لعام 
الل نص املادة خاخليار عند حدوث اخالل مسبق بتنفيذ العقد من قبل املدين عند جتاهله االخالل، وامنا رخصة االتفاقية من 

( يكون   للدائن خيار فسخ العقد، مىت ما بات واضحًا ا ى الدائن ان املدين سوف يرتكب اخالاًل يف التاامه املتفق 22 
ميكن معرفة بعض  لعقد، حيثعليه، وان كانت االتفاقية مل تعط قراراً واضحًا خليار الدائن وجتاهل اإلخالل املسبق بتنفيذ ا

ردت بصورة غري مباشرة يف االتفاقية، ومثال على ذلك نالحظ أن املبادئ املهمة يف االتفاقية تقوم عليها ونصوص قد و  االمور
بصورة غري مباشرة، فمثاًل  من املمكن ان نالحظ، املبادئ املهمة اليت تقف عليها االتفاقية حيث يكون حرص االبقاء على 

 .(3 داقية بينهما ومراعاة حسن النية يف تعامالت التجارة الدوليةالعقد قائماً ومستمراً ا ى أقصى حدوده، وذلك  للمص

                                                           

(1) Mcintosh v. Miner et al 1899, 55 N. Y. S. 1074. 
(2)Dingley v. Oler, United States Sup. Ct. April 5, 1886, 117 U.S. 490; Vittum v.Estly, 
Sup. Ct. of Vermont, Dec. 3, 1894, 31 A. 144; 
Bare v. Victoria Coal and Coke Co., Sup. Ct. of Appeals of West Virginia Feb. 3, 1914, So 
S.E. 941; Milton v.Lumber Co. v. Banfield et al., Sup. Ct. of Connecticut, April 25, 1933, 
165 A. 785; Kimel et al.v. Missouri State Life lns. Co.; Circuit Court of Appeals, June 8, 
1934, 71 F. 2d. 921. 

، ص 2110عقود التجارية الدولية، دراسة خاصة لعقد البيع الدويل للبضائع، دار النهضة العربية، القاهرة، ( ينظر: حممود مسري الشرقاوي، ال 3 
060. 
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، إذ يلجأ إليه الدائن، وقد اشرتطت يف هذا األمر عدة شروط، ومنها، االتفاقية أن يكون امللجأ االخريبأنه فسخ قررته 
 .(0  لهعلى الدائن ان يعلم الدين برغبته بفسخ العقد، ألجل السماح بتقدمي التأمني والضمان الكايف

فإن تقدمي املدين إ ى الدائن التأمني او الضمان وهنا مينع الدائن من حقة بفسخ العقد فإنه ال يعفى الدائن من اإلخطار 
 .(2 اال يف حالة، وهي حني يصرح املدين بانه مل يقم بتنفيذ العقد، وكذلك اذا ما كان امليعاد ال يسمح بتوجيه اإلخطار

ني اية املتعاقد مشرتياً أو بائعاً، مديناً أو دائناً، وذلك عن طريق منحه وقف تنفيذ التاامه، اذ تبهتدف اتفاقية فينا ا ى مح
ا يتبني له ان جبار املتعاقد عندمذا انه ليس من اإلنصاف بشيء على ابأن مدينه سوف خيل بتنفيذ التاامه مستقبالً، وه

  انتظار موعد تنفيذ التاامه حينها يطالب حبقوقه عندما حيدثالشخص االخر مل ينفذ جانبًا مهمًا من التاامه، ويكون يف
اإلخالل بااللتاام، وباإلضافة ا ى ذلك ال جيوز من جهة اخرى ان يلامه بتنفيذ التاامه او يقوم بالتحضري له، يف حني ذلك، ال 

 . (3 ينتظر تطبيق جانب آخر جلانب مهم من التاامه، ويتوقع ان حيدث إخالل مسبق به
يت ه فان فكرة اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد اليت تثور او تكون يف ذهن املتعاقد االخر يف عقود البيوع الدولية واليت بنوعلي

على أسباب جديه موجودة ال جمرد حمل شك، وقد يكون مربراً يف هذه االحتمالية وتعكس سوء النية يف تنفيذ االلتاام، وان 
ص البيوع عاقد هي اإلخالل بتنفيذ االلتاام، وبالتايل فان اتفاقية فينا اليت نظمت العقد خبصو هذه الوسيلة اليت يلجأ اليها املت

الدويل للبضائع يف هذا اخلصوص قد اعطت للدائن حق، ان يوقف تنفيذ التاامه مىت ما وج د ت أسباب تدعو ا ى وجود 
 .(4 إخالل مسبق واحتمالية ان خيل مدينه بتنفيذ التاامه

اهنا ألامت قيام  إذ، فينا إضافة ا ى ذلك، اهنا هتدف ا ى  مراعاة مصاحل الطرفني يف خصوص العقود الدوليةإن اتفاقية 
الدائن الذي جتاهل تنفيذ التاامه وإخطار مدينه، حىت يتمكن الطرف املدين تقدمي الكفالة الكافية دون متابعة الدائن جتاهل 

حاالت  افظة واستمرارية العقد والضمان يف التنفيذ، وحتاول قدر االمكان من تقليلتنفيذ االلتاام، وان االتفاقية هتدف ا ى احمل
 . (5 فسخ العقد

ة احلفاظ يوإضافة ا ى ذلك، أن اتفاقية فينا قد وضعت قيودا على استخدام احلق يف الفسخ، ومن خالهلا تؤكد على أمه
ستطيع من جانبها ألامت االتفاقية الطرف املشرتي حىت ي؛ ألنه من احد املبادئ االساسية فيه، و على العقد وتاليف فسخه

                                                           

 ( من اتفاقية فينا للبيع الدويل للبضائع.22( ينظر نص املادة   0 
 .0891من اتفاقية فينا لسنة  22( من املادة 3، 2( ينظر الفقرة   2 
 .92جملة احلقوق، جامعة البحرين، اجمللد اخلامس، ص 0891يف وقف تنفيذ االلتاام يف ضل اتفاقية البيوع لعام  ( انظر: امني دواس، احلق 3 
 .95( انظر : امني دواس، مصدر سابق، ص 4 
امني  ، وانظر:324، ص 2110، 2، ط0891( انظر: خالد امحد عبداحلميد، فسخ عقد البيع الدويل للبضائع وفقاً التفاقية فينا لعام  5 

 .026دواس، مصدر سابق، 
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لطرف املشرتي فحص يقوم ا التمسك يف العيب يف البضائع ومن مث املطالبة باجلااءات املقررة هبذا االمر مثل فسخ العقد، اي
 . (0 ، فضاًل عن ذلك خيطر البائع حينها بالعيب الذي كشفه فيهاالبضاعة

واحلفاظ عليه من الفسخ، وذلك الاام الطرف املشرتي  طوات واسعه حنو مساعدة العقد وانفاذهلقد اجتهت االتفاقية ا ى خ
من االمتناع عن استخدام حقه يف فسخ العقد، وحيث وافقه اصالح البضائع املعابة يف املطابقة، حبيث اذا تسلم البضاعة قبل 

 لطرف االخر  املشرتي( او يقوم بتحميلة نفقات غرياملوعد وقام البائع بعرض هذا االصالح، ولن تكون عليه مضايقة ا
معقولة، حىت وان كانت املخالفة اليت حصلت جوهرية، وان هذا احلق ان يستمر يف االصالح للبائع حىت حلول املوعد احملدد 

 .(2 للتسليم
قليل حلول  "اذا تبني بوضوح( جتيا للدائن فسخ العقد واليت نصت عليها يف الفقرة االو ى 22إن اتفاقية فينا يف املادة  

موعد تنفيذ العقد من أن احد الطرفني سوف يرتكب خمالفة جوهرية للعقد جاز للطرف االخر فسخ العقد"، فإذا كان  فسخ 
العقد اختيارياً يكون االبقاء عليه و تأكيده ايضاً اختيارياً، وهنا ال يكون الدائن باختيار الفسخ للعقد يف حالة اإلخالل املسبق 

 .(3 بتنفيذ العقد، بل هنا يكون له اخليار بني التنازل او الفسخ،  واالبقاء على العقد قائماً ويكون ملاماً للطرفني
 ويف اخلالصة، يتضح لنا من خالل االتفاقية و األهداف و األسس اليت يقوم عليها هذا احلق هي:

 مبدأ العدالة.  -أ
 مبدأ مراعاة حسن النية. -ب
 مصاحل األطراف اليت تتعاقد يف عقود البيع الدويل.  املوازنة بني -ج
 احلفاظ على العقد وتقليل حاالت الفسخ. -د

 التخلي عن الحق في إلغاء العقد في القانون المدني:لفرع الثانيا
و ه من أهم العقوبات اليت رتبها املشرعون العراقيون يف بعض الصور اليت تقع ضمن نطاق اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد،

اإلبطال يدخل يف سلسلة من ، فسوف نالحظ أن حق عالوة على ذلك، إذا أوقفنا حقوق الدائنني .(4 احلق يف إلغاء العقد

                                                           

 .021، ص2102( ينظر: لطيف جرب كوماين، علي كاظم الرفيعي، عقد البيع الدويل للبضائع، منشورات مكتبة السنهوري، بغداد،  0 
 .323، ص2110، بال مكان نشر، 2، ط0891( خالد امحد حممد عبداحلميد، فسخ عقد البيع الدويل للبضائع وفقاً التفاقية فينا لعام  2 
 ( ينظر:  3 

Stefan Koreal, Lokas Mistelis, Op. Cit. p. 212. 
 .026( وسن كاظم زرزور، االخالل املتوقع بالعقد، ص 4 
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، ونعرف هذه احلقوق على أهنا  ميكن ألصحاهبا التأثري على حقوقهم املقابلة سلطة التعديل احلقوق، تسمى حقوق الرتخيص
  .(0 نشاط من جانبه وحده( أو اإلهناء أو الوضع القانوين عن طريق

يؤدي إ ى إقامة س يشري التعريف إ ى أن هذه احلقوق مقسمة إ ى حقوق ترخيص ثابتة، وأن استخدام حقوق الرتخيص هذه
، مثل حق الدائنني يف احلصول على رهن عقاري على أموال املدين، وحقوق الرتخيص املعدلة لتعديل العالقة عالقات قانونية
لتاامات طوعية اختياريه. والنوع الثالث من هذه احلقوق هو حقوق الرتخيص اليت تشكل التاامات، ويؤدي القانونية إ ى ا

 .(2 استخدامها إ ى إهناء العالقات القانونية، ويطلق عليها احلقوق السلبية، مثل احلق يف إهناء العقود
شارة إ ى أن الصريح أو الضمين، ولكن جتدر اإل لذلك فاإللغاء هنا ال يتعلق بالنظام العام، فيتم إلغاؤه بسبب تعليقه

نظرًا ألن اإللغاء هو حق ترخيص ويسمح بالتنازل عنه، فيجب علينا  .(3 الشكوى من استخدام هذا احلق ليست إلغائه ضمنًيا
، وقبل أن يصبح لهنا التمييا بني حالتني: قبل تاريخ انتهاء الصالحية  أي قبل فرتة التنفيذ( للتنازل عن احلق يف طلب اإلبطا

 الوعد فوريًا  أي قبل هناية املوعد النهائي( لطلب اإللغاء الثاين، سنشرح الفرق بني االثنني بطريقتني:

 أوال: النزول عن الحق في الفسخ بعد ثبوته )بعد حلول األجل(: 
يف أداء التااماته  دينيرجع احلق يف سحب حق الطلب بعد املهلة إ ى ختلي الدائن عن حق طلب السحب عندما يفشل امل

بعد انتهاء املهلة، املصطلح هنا ال غىن عنه، ألنه سواء من خالل القضاء أو على أساس شرط إلغاء واضح، يتم إلغاء اإللغاء 
لذلك، يف حالة التقصري الفوري للمدين، من املمكن وال مفر  (4 عن احلقيقة، وليس فقط األمل، بناء على شرط فاسخ صريح

 .الدائن عن احلق يف إلغائه من أن يتخلى

 ثانياً: النزول عن الحق في الفسخ قبل ثبوته )قبل حلول األجل(:
ما نعنيه أن الدائن ختلى عن حق إلغاء الدين قبل أن يصبح الدين نافذًا على الفور، وهذا يف نطاق موضوع البحث، 

 ويطرح سؤال هنا، هل ميكن استخدام الرتخيص إللغاء العقد؟
ختلف ويف هذه احلالة يرفض بعضهم سحب إذهنم ألهنم ال ياالون يف مرحلة األمل وألهنم ميثلون حقوقًا غري  الفقه هنا ا

كاملة، فال ي سمح هلم باالستسالم إال إذا حصلوا على دليل فعلي، ومع ذلك، على الرغم من اختفاء جانب آخر من الفقه، 

                                                           

( مصطفى عبد السيد اجلارحي، فسخ العقد، حبث منشور يف جملة القانون واالقتصاد للبحوث القانونية و االقتصادية، العدد السادس و  0 
 .0896رة، اخلمسون، القاه

، 0858( عبداحلي احلجازي، مدى خيار الدائن بني التنفيذ والفسخ، جملة العلوم القانونية و االقتصادية، العدد االول، السنة االو ى، يناير،  2 
 0060العدد االول، ص

 .325، ص 2101( عمر علي الشامسي، فسخ العقد، املركا القومي لإلصدارات القانونية، مصر،  3 
، 2119ن علي الذنون، النظرية العامة لاللتاامات، مصادر االلتاام، احكام االلتاام، اثبات االلتاام، مكتبة السنهوري، بغداد، ( حس 4 
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ابًقا، كن فيه للمدين التوصل إ ى اتفاق إللغاء العقد ألنه، كما ذكرنا سال ياال من املمكن إبرام اتفاق يف نفس الوقت الذي مي
ال يرتبط حق اإللغاء بالنظام العام، وبسبب اإللغاء يتم حتديد حق لصاحل الدائن، لذلك ي سمح له بالتخلي عن حقوق 

 .(0 الدائن
دائنني إما أن إنشاؤه بعد عدم األداء، وميكن للالقاعدة املتعلقة باألخالل املسبق بتنفيذ العقد هنا هي أن حق اإللغاء يتم 

عند انقضاء املهلة الامنية، إذا فشل املدين يف أداء الدين،  .يصروا على هذا احلق أو يتنازلوا عن هذا احلق قبل انتهاء املهلة
بالعقد. له احلق يف  عليسيكون لدى الدائن اخليار. بعد عذره، حيق له املطالبة بتعويض عن الغرامات الناجتة عن اإلخالل الف

الفسخ أو اإلعدام، وعليه االنسحاب من الطرف اآلخر. مبا يف ذلك إهناء العقد، يعتقد جاء من الفقه أن اإلبطال ال يتم 
 .(2 على أساس البيان فقط، ولكن ميكن للدائن أن خيتار بني قبول اإلبطال وحل فرتة االنتظار وطلب اإلنفاذ

ي، احلاالت، وفًقا للقانون، على سبيل املثال، حيث ميكن للدائن إلغاء العقد قبل املوعد النهائ باإلضافة إ ى ذلك، يف بعض
. يف حاالت أخرى خبالف ما ورد أعاله، أي عندما تقع املهلة الامنية (3 يقرر الدائن إلغاء عقد املقاولة قبل املوعد النهائي

يذ، أي أن بدأ األساسي هو أن احلق يف اإللغاء حيدث فقط بعد عدم التنفوينتهي العقد بشكل قانوين قبل هناية املهلة، فإن امل
االلتاام جيب أن يكون ضروريًا حل البند مبعىن، ولكن ال ياال يسمح باتفاق بني أطراف العقد. حيق للدائنني إهناء العقد عند 

 .(4 هذه االتفاقية صاحلة طاملا وافق الطرفان .توقيع العقد أو بعده
 ى ذلك، سواء يف العقد أو يف التصرف الالحق للعقد، قد يكون التنازل عن حق اإللغاء ضمنًيا، وجتدر اإلشارة باإلضافة إ

إ ى أنه إذا مت التنازل عن اخالل العقد بشكل ضمين، فال جيوز للمحكمة توسيع تفسريها وجيب على احملكمة تشديد 
 .(5 استنتاجاهتا لرسم احلقائق، أعط معىن هلا

املثال، إذا فشل املدين يف الوفاء بالتااماته ورفع مقاول آخر دعوى قضائية للتنفيذ، فقد ال يعترب هذا اخليار على سبيل 
 .(6 ملغى من مطالبة اإللغاء

                                                           

 .325( عمر علي الشامسي، مصدر سابق، ص  0 
، وينظر ايضاً: 422، ص 0862شر االهلية، ، احكام االلتاام، شركة الطبع والن2(ينظر: عبداجمليد احلكيم، املوجا يف شرح القانون املدين، ج2 

 ،326، ص 2101عمر بن علي الشامي، فسخ العقد، املركا القومي لإلصدارات القانونية، مصر، 
 .081( وسن كاظم زرزور، االخالل املتوقع بالعقد، ص  3 
ى ان العقد يعد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون ( من القانون املدين العراقي بقوهلا  جيوز االتفاق عل029( حيث نصت على ذلك املادة   4 

دم عحاجة ا ى حكم قضائي عند عدم الوفاء بااللتاامات الناشئة عنه، وهذا االتفاق ال يعفى من االعذار اال اذا اتفق املتعاقدان صراحة على 
 ضرورته(.

جمللد الثامن، لتنفيذ، حبث منشور يف جملة العلوم القانونية، ا( ينظر: عدنان ابراهيم السرحان، سلطة القاضي التقديرية ازاء طلب الفسخ لعدم ا 5 
 .294، ص 0898العدد االول و الثاين، 

 .61( ينظر: انور طلبة، احنالل العقد، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، بال سنة طبع، ص  6 
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حيق للدائن  ،ال ياال متخلًفا عن السداد. هنا ، لكن املدينأن الدائن ميكنه طلب تنفيذ العقدرمبا يرجع ذلك إ ى حقيقة  
لب التنفيذ وطلب إهناء العقد، فمطالبة الدائن بااللتاام بتنفيذ العقد ال يعد ناوال عن طلب الفسخ، اذا االنسحاب من ط

فشل أحد الطرفني يف تنفيذ العقد بشكل مستمر، حبيث ميكن للطرف اآلخر طلب إهناء العقد، ألنه يف ظل الشروط طويلة 
 .(0 غاء مبثابة استقالة معلقة إلغاءاألجل للمدين لتنفيذ العقد، يعترب التنازل عن طلب اإلل

ليس هذا فقط، حىت بعد طلب التقاضي للتنفيذ، حيق للدائن تغيري طلب التنفيذ إ ى طلب إلغاء، على سبيل املثال، إذا 
مت تقدمي طلب التنفيذ من قبل احملكمة االبتدائية، فإن عدم طلب إلغاء التنفيذ هو أحد طلبات األحداث اليت يسمح القانون 

لخصم بتقدميها يف الدعوى، إذا كان طلب احلادث مرتبطًا بالطلب األصلي ويتعلق بالطلب األصلي، ميكن أن تغري حالة ل
( من قانون 22احلادث التقاضي نفسه وفًقا ملوضوع أو سبب أو طرف الشخص املعين، ويف هذا الصدد، تنص املادة  

ادثة ما يقدمه املدعي تكملة للدعوى االصلية او ما يكون مرتتبا عليها يعترب من الدعاوى احل :اإلجراءات املدنية على ما يلي
او متصال هبا بصلة ال تقبل التجائة حبيث يكون احلكم الذي يقرر الحدامها من شانه ان يؤثر يف احلكم الذ جيب ان يقرره 

 االخر.
حلدث، يف صلي، وكالمها أساس وقوع اويرتتب على ذلك أن طلب اإللغاء يتعلق بطلب التنفيذ الوارد يف االلتماس األ

 .(2 حني أنه مل يتم تنفيذه
باإلضافة إ ى األحكام املذكورة أعاله، يف حالة عدم حصول الدائن على التنفيذ املطلوب من املدين، حىت بعد اختاذ القرار 

اذ التقاضي لن مينع وز املتعلق بإنفالنهائي يف قضية التنفيذ، جيوز رفع دعوى إلغاء إ ى احملكمة البداءة، إن احلكم غري احملج
الدائنني من طلب اإللغاء إذا مل يتم تنفيذ العقد، ألن الغرض من تنفيذ التقاضي هو احلصول على احلقوق اليت يتمتعون هبا 

 يف العقد أو إلغاء املطالبات، ألن الغرض منه هو اإلفراج عن ضمان العقد.
ر املدين يف عدم تنفيذ العقد، فإنه ميكن أن يسمح للدائن بدالً من االستمرار األهم من ذلك، يف حمكمة البداءة، إذا استم

 .(3 يف طلب التنفيذ والتحول إ ى طلب الفسخ

                                                           

 .013-012، ص 2116( ينظر: امحد خليل، التنفيذ اجلربي، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  0 
. وينظر كذلك: عبدالوهاب 552، ص 2102( ينظر: امحد ابو الوفا، نظرية الدفوع يف قانون املرافعات، دار الفكر العريب، القاهرة،  2 

، ص 2116العشماوي، وحممد العشماوي ، واشرف عبدالوهاب العشماوي، قواعد املرافعات يف التشريع املصري و املقارن، بال حمل نشر 
، املكتبة القانونية، بغداد، 3وتطبيقات العلمية، ط 0868لسنة  93ظر أيضا: مدحت احملمود، شرح قانون املرافعات املدنية رقم . وين611

 .009، ص 2118
 .94، ص 0822، مكتبة دار الفكر العريب، القاهرة، 2( امحد مليجي، اختصام الغري وادخال الضامن يف اخلصومة املدنية، ط 3 
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ومع ذلك، جتدر اإلشارة إ ى أنه إذا مت تقدمي قضية اإللغاء إ ى حمكمة أول درجة  البداءة(، ولكن إذا مت حتويل القضية إ ى 
ن الدائن تنفيذها يف حمكمة أول درجة، فسيتم تقدمي احلديث، مث املبدأ هنا ال جيوز رفع دعوى حمكمة االستئناف ومل ي طلب م

 . (0 استئناف ومل يسبق ذكرها
، حىت إذا مل يقدم املدعي طلًبا إ ى احملكمة االبتدائية، فقد يكون هناك بعض األشخاص الذين سيقدمون أوالً ومع ذلك

ق ستند هذا التلقني إ ى احلجة القائلة بأن طلبات التنفيذ واإللغاء يتم دجمها عن طريدعوى إبطال يف حمكمة االستئناف، وي
. (2 هذا عرض اقتصادي يستهدف كل منهم هذا الفريق ويبين عليه. من القانون املصري مشاركتهم نعم،عنصر أساسي من 

م حله بني طلبني  أي طلب تنفيذ وطلب ( من القانون املدين، الذي يت052رأيه هو األساس القانوين، لكنه نص املادة  
 إلغاء(.
 ،يذ وطلب اإللغاء( تشمل حق الدائن يف االختيار بني طلب التنف022، فإن املادة  ا يتعلق بالقانون املدين العراقيفيم

طلب إجبار ي ، وبالتايل ميكن للدائن أناإللغاء مسموح به وليس إلاامياً  والفقه يعتقد أن األحكام الواردة هنا حتدد أن طلب
 .(3 املدين على أداء التااماته بدالً من إلغاء العقد

ينطبق هذا اخلطاب على احلالة اليت يسمح فيها القانون بإلغاء العقد قبل املوعد النهائي للتنفيذ، ويف حاالت أخرى وضمن 
لذلك ، ة ابطال العقد مقدماها، امكانيشكل االخالل املسبق بتنفيذ العقد، عندما ينتهي يف غضون الفرتة املقررة ويلتام بتنفيذ

 .(4 السبب انه ال جيوز طلب الغاء املوعد النهائي لتنفيذ العقد قبل بدء الدعوى
يعكس موقف القانون املدين موقف القانون األجنلو أمريكي ألن رفض خيار التخلف عن السداد املتوقع ال رجعة فيه أو 

اال موجوًدا، وإذا أصر املدين على التخلف عن السداد، يف هذه احلالة، على نقض، ولكن إذا كان التخلف عن السداد ال ي
الرغم من رفض مثل هذا االنتهاك للعدالة القضائية، ال ياال بإمكان الدائن اختيار اإلصرار على خرق أمر العقوبة عن طريق 

 .(5 إهناء العقد واملطالبة بالتعويض على الفور

                                                           

بقوهلا  االستئناف ينقل الدعوى حبالتها اليت كانت  0868لسنة  93( من قانون املرافعات املدين رقم 082لى ذلك املادة  ( وقد نصت ع 0 
 عليها قبل صدور احلكم البداءة ملا رفع عنه االستئناف فقط ال جيوز احداث دعوى يف االستئناف مل يسبق ايرادها بداءة(.

دائن بني التنفيذ و الفسخ، حبث منشور يف جملة العلوم القانونية و االقتصادية، العدد االول، السنة ( عبد احلي احلجازي، مدى خيار ال 2 
 .496، ص 0858االو ى، يناير، 

. 42، ص 2103، مصادر االلتاام، مشورات جامعة جيهان، اربيل، 0( ينظر: عصمت عبد اجمليد بكر، النظرية العاملة لاللتاامات، ج 3 
 .306، ص 0882، بال مكان نشر، 2، مصادر االلتاام، ط0ر الفضلي، النظرية العامة لاللتاامات، جوينظر ايضا: منذ

 .222-226، ص 2119، دار النهضة العربية، مصر، 2( تاج اليسر حممد حامد، احكام العقود و املسؤولية العقدية، ط 4 
حد لفسخ، ونح املدين مهلة اضافية لتنفيذ التاامه، فقد جاء يف ا( وليس هذا فحسب فبالرغم من حلول االجل حيق للمحكمة رفض طلب ا 5 

ه مقرارات حمكمة التمييا  للمحكمة طلب رفض الفسخ واعطاء املدين مهلة للتنفيذ وهلا رفض طلب الفسخ اذا كان ما مل ينفذه املدين من التاا
 قليالً بالنسبة لاللتاام كله(.
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 تم فيها إنهاء العقد قبل حلول الموعد النهائي:ثالثاً: الظروف األخرى التي ي
جدير بالذكر أن هناك نصوًصا أخرى أذنت للمقاول بإلغاء العقد قبل املوعد النهائي، على سبيل املثال، يف حالة إعالن 

يت تنص ( من القانون املدين العراقي، ال981إفالس صاحب العمل، ميكن للمقاول إلغاء العقد، وهو ما ينعكس يف املادة  
اذا اشهر افالس رب العمل، جاز للمقاول او لوكيل التفليسة ان يفسخ العقد دون ان يكون ألي منهما حق للمطالبة  :على

 بتعويض عن الفسخ.
ويشري الفقه يف هذا الصدد إ ى أنه حىت لو كان نظاًما خاًصا لرجال األعمال، فإن اإلفالس هو نفسه، ولكن اإلفالس 

العمل، ألن القانون املدين العراقي ينص على أحكام أخرى غري رجال األعمال. الكلمة مقصودة هنا قد يشمل أصحاب 
 .(2 . وفًقا لتطبيق طلب العقد هذا، ميكن للمقاول إلغاء العقد مباشرة دون مراجعة السلطة القضائية(0 وتشري إ ى اإلعسار

ا كان من املتوقع خرق العقد، حيق للدائن إهناء العقد كما ينص القانون األجنلو أمريكي مباشرة على إهناء العقد، وإذ
( أعاله خيتلف عن القانون األجنلو أمريكي، وذلك ألن 981مباشرة، ولكن القانون املدين العراقي املنصوص عليه يف املادة  

التعويض إذا خالف ب املشرعني العراقيني ال يسمحون للمقاولني باملطالبة بالتعويض، بينما يسمح القانون األجنلو أمريكي
 .(3 صاحب العمل العقد

 :من القانون املدين العراقي، واليت حتدد ما يلي 0/996حالة أخرى ينتهي فيها العقد بنص قانوين وهي حمتوى املادة 
 ينتهي العقد مبشروع ال ميكن التعاقد عليه. -0   
(، 998ملادة   قط من صاحب العمل وفًقا ألحكامإذا تعذر تنفيذ العقد ألسباب قاهرة، فإن املقاول سيستفيد ف -2   

ولكن إذا كان خطأ املقاول مينع املقاول من تنفيذ العقد، يكون املقاول مسؤوالً يفرتض تعويض كبري، لكنه مسؤول عن اخلطأ. 
 تنطبق عليه احكام املادة السابقة هي اليت تسري.

  ميكن الوفاء به، فإن العقد يقرر أيًضا إهناء العقد مبجرد عدمميكن أن نالحظ يف هذه املادة أنه حىت إذا كان العقد ال  
. ومع ذلك، كما ذكرنا سابًقا، يتضمن القانون (4 اكتماله ونالحظ ان هذا االثر و املوقف مشابه للقانون االنكلو امريكي

 .(5 قد يف القانون املدين العراقياألجنلو أمريكي إهناء العقد بناء على إرادة الدائن، ووفًقا هلذا القانون، يتم إهناء الع
                                                           

 .022، ص 0828عقد املقاولة، اطروحة دكتوراه مقدمة ا ى كلية القانون، جامعة بغداد،  ( ينظر: عبداجلبار ناجي صاحل، انقضاء 0 
. وينظر ايضاً: دماحة  قايقاين، اثار التخلي عن مواصلة العقود جارية التنفيذ، 442( ينظر: جعفر الفضلي، الوجيا يف العقود املدنية، ص  2 

 .WWW.Droitetentre Prise.Org :، حبث منشور على املوقع االلكرتوين21ص 
 ( ينظر يف هذا الصدد: 3 

Cathrin Macmillan, Richard Stone, Elements of the law of contract, university of London, 
England, 2012. P282. 

 .053( وسن كاظم زرزور، االخالل املتوقع بالعقد، ص 4 
)5  Gregory E. Maggs, Op. Cit, p80. 

http://www.droitetentre/
http://www.droitetentre/
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ويالحظ هنا أنه من املستحيل التسبب يف إهناء العقد قبل املوعد النهائي، ولكن الدائن ميكن أن ينتظر تسوية املوعد 
د عالنهائي، مث يعود املدين إليه، مث حيق له االتصال باملقاول على الفور، مث يقرر إهناء العقد، جيب عليه االنتظار حىت املو 

 .(0 النهائي، ومن مث ستظهر احلكم كاشفا إهناء العقد
( من القانون املدين العراقي، مبا 0/995جدير بالذكر أن هناك حالة أخرى إلهناء العقد كما هو منصوص عليه يف املادة  

نصت الفقرة االو ى من  ل،يف ذلك حالة التقدم بطلب إلهناء العقد قبل انتهاء املدة، احلالة اليت انتهى فيها العقد قبل التحل
( من القانون املدين العراقي ذلك  الفقرة االو ى/ لرب العمل ان يفسخ العقد ويوقف التنفيذ يف أي وقت قبل 995املادة  

امتامه على ان يعوض املقاول عن مجيع ما انفقه من املصروفات وما اجناه من االعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه امت 
ة على ذلك، حىت إذا تضمن البند إهناء العقد بناًء على ملخص جهة العمل من جانب واحد، فسوف جند أن العمل(. عالو 

 .(2 بعض األشخاص يقولون إن حتليل صاحب العمل انتهك العقد قبل تاريخ التنفيذ
ذلك، وميكنه له بباإلضافة إ ى ذلك، مينح القانون صاحب العمل سلطة إلغاء العقد قبل انتهاء العقد. يسمح القانون 

القيام بذلك يف أي وقت، وال يستطيع املقاول هنا رفض طلب صاحب العمل بإهناء العقد والتوقف عن العمل، والذي يبدو 
أنه هو األول، وما إذا كان النص حيدد مبدأ االستبعاد من القواعد العامة، وذلك ألن صاحب العمل هو الشخص الوحيد 

قد، وتنص القاعدة على أن العقد هو شريعة املتعاقدين، وال ميكن إلغاء العقد أو تعديله ما مل الذي لديه احلق يف حتليل الع
 يتفق الطرفان أو ألسباب قانونية.

ومع ذلك، عندما نظرنا يف رد الغرامات التعاقدية لصاحب العمل لتعويض املقاول عن اخلسائر واخلسائر اليت تكبدها، 
بالتخلي عن تنفيذ العقد املادي من خالل إكمال العمل ذي الصلة، لكن القانون مل يعفيه رأينا أن صاحب العمل قد أذن له 

 .(3 من تنفيذ العقد املسئولية. عقد التعويض
على الرغم من ذلك، هناك جانب آخر من الفقه القضائي يستمر حىت يقوم صاحب العمل بتحليل وله احلق يف إهناء 

ب معقولة إلهناء العقد لسبب وجيه، وإال فسيكون ملاماً بالقيام بذلك حتليل التعويض العقد، ولكن فقط إذا كان لديه أسبا
 .(4 للمقاول

                                                           

، دار الكتاب 0( ينظر: عبدالوهاب علي، االستحالة واثرها على االلتاام العقلي، دراسة مقارنه يف الفقه االسالمي و القانون املدين، ط 0 
، املدين العراقي . وينظر ايضا: جليل حسن الساعدي، االرادة الباطنة يف العقد، دراسة يف القانون485-484، ص 0884املصري، مصر، 

 .205، ص 2102، مكتبة السنهوري، بغداد، 0ط
 .052( حممد لبيب شنب، اجلحود املبتسر للعقد، مصدر سابق، ص  2 
 .243-242، مصدر سابق، ص2( ينظر: عبدالرزاق السنهوري، الوسيط، ج 3 
 .408-409، ص0828 ى كلية القانون، جامعة بغداد، ( ينظر: عبداجلبار ناجي صاحل، انقضاء عقد املقاولة، اطروحة دكتوراه مقدمة ا 4 
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ومع ذلك، إذا نظرنا عن كثب إ ى النص القانوين، فسوف نالحظ أن صاحب العمل لديه تفويض قانوين إللغاء العقد 
 إذا  صاحب العمل بإيقاف العمل وإهناء العقد، حىتوإلغاء العقد قبل اكتمال العمل. وبالتايل، ال حيق للمقاول رفض طلب 

كانت هناك حاجة إذا مل يكن هناك سبب إلهناء العقد كدليل، حيق للمقاول طلب التنفيذ عينًيا، مل يقلها أحد ألن طبيعة 
 العقد كانت ترفض امتثال املقاول لطلب التنفيذ الفعلي.

صلحة صاحب العمل فقط، وبالتايل، ال حيق للمقاول إلغاء العقد حتمًا ال مصلحة للمقاول يف إمتام العمل، وهذا يف م
. جدير بالذكر أن هذا احلق ال يأيت من النظام العام، وجيوز (0 من تلقاء نفسه، ألن القانون يسمح لصاحب العمل بذلك

مل إلغاء عللمقاول أن يشرتط على صاحب العمل عدم إبطال العقد حسب رغبته، ويف هذه احلالة ال جيوز لصاحب ال
 (. 2 العقد

ميكننا أن نقول هنا أنه عندما خيالف صاحب العمل عقًدا مبحض إرادته، ال يعترب هذا خرقًا للعقد قبل املوعد النهائي، 
ا ، وهذا ما ينهي العقد مسألة االستعداد إلضفاء الشرعية عليه"اجلواز القانوين ينايف الضمان" ألن ذلك يتوافق مع القواعد

 ملقاول املنصوص عليه يف القانون.الفة الضمان، يتجاوز الضمان حد تعويض اوبالتايل خم

 لإلخالل المسبق بتنفيذ العقد األمور التي تترتب على تناهل الدائن:المطلب الثاني
ل العقد، فإن معناه خيتلف عن معىن يف االخالل العقد. إذا أدى اخال اإلخالل املسبق بتنفيذعندما خيتار الدائن جتاهل 

مسبق بتنفيذ العقد إ ى إهناء العقد، فإن العقد ال ياال ساريًا وملاًما لكال الطرفني إذا مل يكن الدائن قد انتهك أو جتاهل 
ال ميكن للدائن املطالبة بالتعويض عن اإلخالل بالعقد، ولكن يف هذه احلالة، ال ميكن جتاهل خرق العقد بالكامل،  .هإخالل

دة إذا مل و احلق يف مواصلة تنفيذ العقد، هذا جيعله عرضة لبعض املسؤوليات اليت لن تكون موج وجتاهل اإلخالل مينح الدائن
مت فرضه على املدين،  ، حىت إذالعقد، فإن له تأثريًا واحًدا فقطإذا كان االلتاام الناتج تعاقديًا أو خرقًا ليتم انتهاكها مسبًقا. 

بغي أن يقوم املدين طوًعا وانتقائًيا بااللتاامات الناشئة خالل مرحلة التفاوض، بغض لذلك، ين .(3 فإنه ملام أيًضا بإنفاذ االلتاام
النظر عن مصدر هذه االلتاامات، سواء كان مصدرها هو مبدأ حسن النية الذي ميثل املبادئ األساسية لنظام التفاوض، أو 

. إذا مل يقم املدين طوًعا بااللتاامات اليت (4  فاوضما إذا كان مصدره هو عقد التفاوض أو العقد األويل الذي ينظم مرحلة الت

                                                           

 ( ينظر: امري عديل خالد، احمليط يف االرشادات العلمية يف الدعاوي املدنية يف ضوء مالحظات، التفتيش القضائي و املستحدث يف القوانني 0 
 .312و احكام النقض، بال مكان نشر، بال سنة نشر، ص 

 .242، مصدر سابق، ص 2ج ( عبدالرزاق السنهوري، الوسيط، 2 
ر النهضة ا( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين ، اجلاء االول، النظرية العامة لاللتاام، مصادر االلتاام، الطبعة الثانية، د0 

 .840، ص 0864العربية، القاهرة، 
لية، الطبعة نت بني القواعد العامة يف نظرية االلتاام، الضرورات العم( سعد حسني عبد ملحم احللبوسي، التفاوض يف العقود عرب شبكة االنرت 2 

 .44، ص 2114االو ى، بغداد، 
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وعد هبا، فإنه ملام بالتنفيذ، ويعين أن املدين قد التام، لذلك إذا كان مستحياًل، فسيتم تنفيذه بطريقة تعويض، أي يف املقابل 
 انتقائية بالتااماهتم التفاوضية؟هل يفي املفاوضون طواعية و 

 خالفات لاللتاامات يف مرحلة التفاوض ميكن أن تنفذ، بينما يفعل فقهاء آخرون عكسيعتقد بعض الفقهاء أن عقوبة امل
 ،ذلك، ويقولون إن العقوبة تقتصر على التنفيذ باملقابل  التعويض(. قد تكون هناك أيًضا بعض األحداث اليت تفيد املدين

ية ، أو كان هناك انتهاك للدائن نفسه، من ناحأي سداد مطالبات دائنة، كما لو كان العقد ال ميكن تنفيذه ألسباب خارجية
ويعلن احلق يف  مما مينح املدين احلق يف التخلي عن منصبه، أخرى يتجاهل الدائن لإلخالل املسبق بتنفيذ العقد وعدم تنفيذه

تلف، هذا له تأثري خمالعودة إ ى االمتثال للعقد، ما إذا كان الدائن ملاًما بقبول هذا العدول، وما إذا كان هذا العدول سيكون 
 ما سوف نراه يف الفرع الثاين .

وهذا كله حيتاج ا ى تفصيل، لذلك، سوف نبحث يف فرعني. الفرع األول هو للدائن حق االستمرار يف تنفيذ العقد، والفرع 
 .الثاين هو للمدين حق العدول عن إخالله املسبق بتنفيذ العقد

 ذ العقدللدائن حق االستمرار في تنفي:الفرع األول
واملبدأ األساسي للعقد هو أنه "العقد شريعة املتعاقدين"، وال ميكن ألي طرف إلغاءه  أو إهناءه بشكل مستقل إال إذا 

.عالوة على ذلك، ووفًقا هلذا املبدأ ميكن للطرف الذي حيق له (0 حصل على موافقة الطرف اآلخر أو مبوجب حكم قضائي
. ومع ذلك، قد يرتدد الدائن يف إجبار مدينة على (2 لى تنفيذ العقد دون سبب مربرتنفيذ العقد أن جيرب الطرف اآلخر ع

ر االنتظار لذلك على الرغم من إخالل املدينة لاللتاامات، فإنه خيتا، تنفيذ العقوبة من خالل الطريقة اليت ينص عليها القانون
احلال بالفعل عندما خيل املدين فعلًيا يف العقد، فإن  . إذا كان هذا هو(3 حىت عدول مدينه وانتظار عودته لالمتثال للعقد

االستنتاج الوارد ويف باب أو ى من خالل تفويض املدين أو املمارسة اليت تسببت يف إخفاقه يف تنفيذ العقد يف املستقبل  مبا 
 .يف ذلك فرتة التنفيذ(

                                                           

من القانون املدين العراقي اليت تنص على انه "إذا نفذ العقد كان الزما، وال جيوز ألحد العاقدين الرجوع عنه وال تعديله إال   046/0( املادة 0 
 من القانون املدين املصري. 042رتاضي". تقابلها املادة مبقتضى نص يف القانون أو بال

من القانون املدين العراقي اليت تنص على ان "جيرب املدين على تنفيذ التاامه تنفيذا عينيا مىت كان ذلك ممكنا". وتنص املادة  246/0( املادة 2 
 ".من القانون املدين املصري على ان "ينفذ االلتاام جربا على املدين 088/0

، منشأة املعارف، 2انظر يف ذلك: عبدالرزاق امحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، تنقيح املستشار امحد مدحت املرغي، ج
، العاتك لصناعة الكتاب، 6. وانظر ايظا: عبداجمليد احلكيم، املوجا يف شرح القانون املدين، احكام االلتاام، ط216، ص2114االسكندرية، 

 .35، ص0824وما بعدها. وكذلك انظر: انور السلطان، احكام االلتاام، دار النهضة العربية، بريوت،  5، ص2119، القاهرة
، وعبداجمليد احلكيم، 202( يشرتط للحكم بالتنفيذ العيين ان يطلب الدائن ذلك. أنظر: عبدالرزاق أمحد السنهوري، املصدر السابق، ص 3 

 .02املصدر السابق، ص 



71 

يتم إلغاؤه،  قد، وبعد ذلك ال ياال العقد موجوًدا ولنحنن نعلم بالفعل أن القانون يقرر أن للدائن احلق يف اختيار جتاهل الع
ومع ذلك، إذا اختار الدائن جتاهل اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، فإن  .ألن إلغاء العقد جيعل الدائن خيتار تنفيذ اإلخالل

 .لوقت احملدد للتنفيذ االعقد ال ياال ساريًا ولن يتم حله؛ لذلك، يلتام كال الطرفني بتنفيذ العقد وفًقا لشروط العقد ويف
هذا هو جهة األصل، إن الذي أصدره املدين غري متسق مع التاامه املستقبلي. حىت إذا اختار املدين جتاهل اإلخالل، فإن 

قد تكون نتائج جتاهل الدائن لالنتهاك مرتبطة باإلخالل نفسه وسلوك املدين، واليت  .االخالل املسبق بتنفيذ العقد فعااًل متاًما
كن ترتيبها وفًقا للقواعد األصلية اليت تنص على أن العقد ال ياال ساريًا، مبعىن آخر، نظرًا لوجود العقد، فإن موضوع العقد مي

سيتسبب يف عواقب معينة، مما سيؤدي إ ى تغيريات يف شروطه أو حىت الطريقة اليت ينتهي هبا العقد، وهذه النتائج هي أنه 
 يوجد يتم إدخال االفرتاضي، وخيتار الدائن جتاهل االفرتاضي.عندما يكون العقد كاماًل، ال 

هناك نتائج أخرى؛ ألن هذه النتائج غري موجودة، لذلك ميكن أن يتدخل التحيا ويتجاهل ترتيبهم قبل حدوث التقصري، 
 .إذ رأينا هذين النوعني من النتائج  كل منها منفصل عن اآلخر مت جتاهل الدائن،

 الترتيب:بسا نتينة داخلية، فالنتائج مرتبة بق بتنفيذ العقد وإهمال الدائن ليأواًل: اإلخالل المس
وإحدى املشاكل اليت سببها إمهال الدائن إلخالل العقد السابق واختيار تأكيد العقد هو أن املدين استخدم عذر احلدث 

خيار خرق العقد  دية. ميكن أن يؤدي جتاهلبعد اإلخالل بالعقد، األمر الذي أثبت معقولية تصرف املدين يف مسؤوليته التعاق
ة أن السقف قد ، وهو ما يعرب عنه حبقيقكال الطرفني، مل حيدث شيء للمدينقبل العقد إ ى احلفاظ على قوة العقد امللامة  ل

ه الدائن جتاهل. وأهم ما دفع املدين إ ى اإلفراج عن مسؤوليته عن خرق العقد بعد أن (0 مت تنظيفه من حيث التنفيذ يف املستقبل
 .هو أن العقد ال ميكن تنفيذه ألسباب أجنبية، كما انتهك الدائن نفسه التااماته

 عدم القدرة على تنفيذ العقد ألسباب خارجية: -أ
. جيب علينا العثور على األمور غري القابلة (2 ، حيدد القانون التاام إهناء اخلدمةعذر إنفاذ أسباب املدين اخلارجيةعندما يت

قد يكون من املستحيل إهناء  .(3 فيذ بعد إبرام العقد، وهذه األمور غريبة على املدين، أي أن املدين ليس لديه أي دخلللتن
مطلًقا، وليس  ، جيب حتقيقه يف غضون وقت التنفيذ احملدد. جيب أن يكون املستحيلأو قانونًيا، ويف كلتا احلالتني العقد جوهريًا

                                                           

 .321ر ذاته، ( املصد0 
من القانون املدين العراقي اليت تنص على ان "ينقضي االلتاام إذا أثبت املدين ان الوفاء به أصبح مستحيال عليه لسبب أجنيب ال  425( املادة 2 

 من القانون املدين املصري. 323يد له فيه". تقابلها املادة 
، منشأة املعارف، االسكندرية، 0ملدين، تنقيح املستشار امحد مدحت املرغي، ج( عبدالرزاق امحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون ا3 

 .494. وانظر ايظا: عبداجمليد احلكيم، مصدر سابق، ص926، ص2114
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نظرًا لعدم القدرة على تنفيذ االلتاام، . (0 اته مستحيل بالنسبة له، واملدين نفسه ليس مستحياًل نسبًيا، أي أن اإلدراك حبد ذ
 .(2 مما يؤدي على إهناء ا لعقد تلقائًيا مبوجب القانون، وينتهي العقد املقابل أيًضا وفًقا لذلك 

هذا ما جنلو أمريكي ليس له فائدة، و فإن التحقق من املدين للقانون األ، عندما ال ميكن تنفيذ العقد ألسباب خارجية
 .(Frustration" 3"يسمى نظرية 

ولكن قبل ذلك، تكون االلتاامات  .(4 0963يف عام  " Taylor v. Caldweggمت تقرير هذه النظرية يف قضية"
مل يكن من و  الناشئة عن العقد مطلقة، أي أنه جيب تنفيذها دائًما يف مجيع الظروف، وإال، حىت إذا حدث ما بعد العقد

. يف الوقت احلاضر، إنَّ االستحالة حتقيق القانون األجنلو (5 املمكن تنفيذ العقد، يكون املدين مسؤواًل عن تعويض الدائن
: ألسباب خارجية للمدين، ال ميكن تنفيذ االتفاقية؛ بعد إبرام العقد، فتصبح االتفاقية غري ةأمريكي بإحدى الطرق الثالث

 . (6 رفني، مما تؤدي إ ى اتفاق بني الطتغيريات جذريةلتغريات يف البيئة فتنفذ االتفاقية بقانونية؛ أو بسبب ا
                                                           

 .494( عبد اجمليد احلكيم، املصدر السابق، ص 4 
اء كان يف املعاوضات وهو يف يد صاحبه انفسخ العقد سو  من القانون املدين العراقي اليت جاء فيها انه "إذا هلك املعقود عليه 028/0( ملادة 5 

هالكه بفعله أو بقوة قاهرة ووجب عليه رد العوض الذي قبضه لصاحبه". أنظر يف ذلك: حسن علي ذنون، النظرية العامة لاللتاامات، مصادر 
 . 081، ص 0826االلتاام، احكام االلتاام، اثبات االلتاام، بغداد، 

من القانون املدين املصري اليت جاء فيها انه "يف العقود امللامة للجانبني إذا انقضى التاام بسبب  058ورة أوضح يف املادة وتقرر هذا احلكم بص
 استحالة تنفيذه انقضت االلتاامات املقابلة له، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه". أنظر يف ذلك: عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح

، وانظر ايضا: امساعيل غامن، النظرية العامة لاللتاامات، مصادر االلتاام، مكتبة عبداهلل و 589، مصدر سابق ذكره، ص 0، جالقانون املدين
 .333، ص 0866هبة، عابدين مصر، 

حبيب،  نا ى العربية بعدة صيغ، منها "تثبيط العقد وإحباطه واخليبة يف تنفيذه". أنظر: مصطفى سلما Frustration( ت رمجت الـ  3 
، ومنها "هدم العقد"، حممود 232-233، ص 2118، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 0املصطلحات القانونية يف العقود االجنلياية، ط

. 49، ص 2112، احمللة الكربى-حممد علي صربه، صياغة العقود بالعربية واالجنلياية وأثر ذلك يف كسب الدعاوى، دار الكتب القانونية، مصر
د يعلى هذه الرتمجات اهنا أقرب ا ى الرتمجة اللغوية منها ا ى الرتمجة االصطالحية. وت رمجت الكلمة أيضا ا ى "استحالة العقد"، أنظر: جم ويالحظ

 يعرب عنه، وهي الرتمجة األقرب ا ى املفهوم القانوين الذي 069، ص 2110محيد العنبكي، مبادئ العقد يف القانون االنكلياي، جامعة النهرين، 
 اللفظ، وان كان املبدأ االنكلياي يتضمن حاالت ال تتحقق فيها االستحالة املادية للتنفيذ.

م املدعى عليه للمدعي حق االستعمال يف حدائق  4  والقاعة املوسيقية  Surry( وتتلخص وقائع هذه القضية يف ان الطرفني اتفقا على ان ي قد 
ربعة أيام مت تعيينها يف العقد، ويف اليوم السابق لليوم األول من هذه االيام االربعة تعرضت القاعة للدمار فيها لعقد احلفالت املوسيقية ملدة أ

 هبسبب حريق نشب فيها. فأقام املدعي دعواه مطالبا بالتعويض عن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، فأصدرت احملكمة قرارا ملصلحة املدعى علي
عة املوسيقية قد هلكت دومنا أي خطأ من أي من الطرفني، فكل منهما يكون معفوا: فيعفى املدعي من تسلم جاء فيه "اننا نعتقد ان القا

 Robertاحلدائق ودفع األجر، ويعفى املدعى عليه من تنفيذ التاامه بتقدمي حق االستعمال يف القاعة واحلدائق واألشياء االخرى". نقال عن: 
Upex, op. cit., p. 223.. 

 صدر ذاته، يف نفس الظروف.( امل 5 
املشار  Taylorيف ثالث حاالت هي: أوالً هالك حمل العقد، ومثاهلا ما حصل يف قضية  Impossible( ويصبح التنفيذ غري ممكن  6 

ة، وثالثاً عدم لاليها أعاله اذ تعرضت القاعة املوسيقية للحريق، وثانياً موت أحد الطرفني يف العقود الشخصية كعقود العمل والتدريب والوكا
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.عالوة على ذلك إذا مت تطبيق االختفاء بأثر رجعي على (0 السبب يف استحالة التحقيق هو إهناء العقد والوفاء بالتااماته
. هذا ليس هو احلال يف القانون األجنلو (2 ها عند إبرام العقدالقانون املدين، فيجب إعادة املقاول إ ى احلالة اليت كان علي

 .(3 أمريكي ؛ ألن العقد خيتفي للمستقبل فقط ولن يتم إهنائه بأثر رجعي
كما ميكن حتقيق املستحيل يف القانون األجنلو أمريكي من خالل وضع غري قابل للتنفيذ متاًما، ولكن نظرًا لألحداث 

إليها وخارجة عن سيطرة الطرفني، فإن تنفيذ العقد قد ال حيقق غرضه، يف هذه احلالة بعد ذلك، الالحقة اليت يتم الوصول 
 .(Frustration" 4جيب أيًضا إدارة إلغاء العقود وفًقا ملبدأ "

وقبل أن ينتهي االلتاام املستحيل، "جيب أن يكون هناك شيء جيعل تنفيذه مستحياًل. وعندما جيب تنفيذه، يكون عملًيا 
تحياًل أو مستحياًل قانونًيا يف الوقت احلاضر ميكن وعده، فاالستحالة املذكورة أعاله ليس هلا تأثري على االلتاام، لكنها ال مس

تاال واجبة وجيب تنفيذها حىت لو كان يتعذر الوفاء بااللتاام قبل املوعد النهائي، فإن هذا االحتمال ليس دائًما، وقد خيتفي 
االلتاام مع الغرض من التاام االكتشاف، ألن هذا االستحالة املؤقتة لن يلغي االلتاام، ولكن فقط  عندما ال يتعارض تنفيذ

 .(5 إليقافه حىت يصبح قابالً للتنفيذ والتنفيذ"
ميكن مالحظة أنه إذا كان العقد ال ميكن الوفاء به قبل الوفاء بتمديد االلتاام، فيجب إنفاق العقد مباشرة بعد تنفيذ العقد 

 .(6 ن احلاجة إ ى االنتظار حىت انتهاء مدة تنفيذ العقددو 

                                                           

صالحية حمل العقد للغرض املقصود منه، كتعطل السفينة يف عقد إجارة السفينة، واالستيالء على البضائع يف عقد بيع البضائع، ومرض أحد 
 الطرفني أو إيداعه يف السجن يف عقد اخلدمة الشخصية.

، وعبداجمليد احلكيم، مصادر االلتاام، 994در سابق ذكره، ص ، مص0( عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج 0 
 .432مصدر سابق ذكره، ص 

 .( انظر املصدر نفسه يف نفس موقفهم 2 
  Robert Upex, op. cit, p. 230.  6) 

 ( أعاله.6( وهذه هي احلالة اليت يصبح فيها التنفيذ بال جدوى، أنظر اهلامش رقم   4 
ساعدي، أصول العقد يف القانونني االنكلياي والعراقي، جملة العلوم القانونية، جملة علمية حمكمة نصف سنوية وأنظر أيضا: جليل حسن ال 

 .206-205، ص 2101تصدرها كلية القانون يف جامعة بغداد، اجمللد اخلامس والعشرون، العدد األول، 
 .588مصدر سابق ذكره، ص، 0عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج(  5 
، 0899، دار النهضة العربية، القاهرة، 0( مصطفى عبد السيد اجلارحي، فسخ العقد، دراسة مقارنة بني القانون املصري و الفرنسي، ط 6 

 .22ص
د انتهائها خمتلفا بصورة بع وينقضي العقد لالستحالة يف القانون االنكلوامريكي عندما جتعل االستحالة املؤقتة من التنفيذ الذي ميكن حصوله   

 op. cit. , p. 224 .   Robert Upex ,أساسية عما تعلق به االلتاام أصال. 
تقه اأما تبعة انفساخ العقد بسبب استحالة تنفيذه لسبب أجنيب، فيتحملها الدائن يف العقد امللام جلانب واحد، وذلك لعدم وجود التاام على ع 

 اام املدين الذي انقضى باستحالة تنفيذه. أما يف العقد امللام للجانبني، فاملدين هو الذي يتحمل تبعة انفساخليتحلل منه يف مقابل سقوط الت
 ة. لالعقد ألن الدائن يصبح متحلال من التاامه فال حيصل املدين على املقابل الذي كان سيحصل عليه مقابل التاامه الذي انقضى بسبب االستحا
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وبناًء على ذلك، إذا أصدر املدين أحكاًما مسبقة و الدائن جتاهلها، واختار االحتفاظ بالعقد وانتظار املوعد النهائي 
ثل القواعد العامة للتحليل للتنفيذ، قبل وجود شرط مينع تنفيذ العقد يف التاريخ احملدد، فإن العواقب هي إهناء العقد والعقد مي

جتاهل هذا  هاحمليطي الذي ال حيق فيه للدائن اتباع التحيا املسبق للمدين قبل أن يتمكن من املطالبة بالتعويض، ألنه باختيار 
راعاة ما م ، فإنه حيتفظ حبالة العقد ويلام الطرفني بالعقود القابلة للتنفيذ، وفعاليتها واليت مل يكن فيهاالتحيا وتأكيد العقد

 .(0 أصدره املدين يف وقت سابق
، وخلصت 0955". تأسس بودين عام Avery v. Bowdenأول سابقة قضائية لتطبيق هذا املبدأ هي قضية"

الفرضية هي  .احلقائق إ ى أن الطرفني اتفقا على استئجار سفينة لتحميل بضائع معينة يف ميناء أوديسا يف حبر البلطيق، روسيا
يف غضون مخسة وأربعني يوًما بعد وصول السفينة إ ى ميناء أوديسا، طلب القبطان من وكيل مستأجر امليناء أن التحميل مت 

رة امليناء. ومع ذلك، فط لب منه مغاد ،، وأنه ال توجد بضائع بينهماه الوكيل أن البضائع غري متوفرةأن يبدأ التحميل، فأخرب 

                                                           

 .588-589، مصدر سابق ذكره، ص 0لسنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، جأنظر: عبد الرزاق أمحد ا
خص، ش وينظم القانون املدين العراقي مسألة تبعة امللك أو تبعة الشيء فضال عن تبعة العقد اليت تقدم الكالم عليها، فإذا وصل شيء ما ا ى يد

ان وقد تكون يد أمانة. وهي تكون يد ضمان إذا كانت حيازته للشيء بعقد أم بغريه، فان يد هذا الشخص على الشيء قد تكون يد ضم
 بقصد متلكه، وتكون يد أمانة عندما ال تكون حيازته للشيء بقصد متلكه، بل بقصد كونه نائبا عن مالكه. والقاعدة ان الشيء إذا هلك بسبب

 لصاحبه، أما إذا كانت يده يد أمانة، فاهلالك يقع على أجنيب وكانت يد الشخص يد ضمان، فانه يتحمل تبعة اهلالك ويضمن قيمة الشيء
صاحب الشيء وال يكون صاحب اليد ضامنا. وقد تبدأ يد احلائا يد أمانة، ولكنها تنقلب ا ى يد ضمان فيتحمل صاحبها تبعة اهلالك بسبب 

من القانون  429-426ه كالسرقة. املواد أجنيب، وهي تتحول كذلك إذا أعذر صاحبها برد الشيء أو إذا كان قد أخذه من غري إذن صاحب
 .435املدين العراقي، وأنظر يف ذلك: عبداجمليد احلكيم، مصادر االلتاام، مصدر سابق ذكره، ص 

ان اخلسارة الناجتة من استحالة تنفيذ العقد لسبب أجنيب   Frustration أما يف القانون االنكلياي، فقد كانت القاعدة عند نشوء مبدأ الـ
واليت تتشابه  0814يف سنة  Chandler v. Webster، ففي قضية "The loss lies when it falls"ل حيثما حل ت ت تحم

املشار اليها أعاله، يكون املستأجر هو من حل ت اخلسارة يف جانبه، ألنه مل حيصل على ما كان يرمي اليه من العقد  Henryوقائعها مع قضية 
فهو الذي يتحمل تبعة استحالة تنفيذ العقأما املؤجر فلم خيسر شيئا، ألن املقابل الذي يرمي ا ى احلصول عليه وهو مشاهدة اجراءات   التتويج، 

 هو األجرة اليت ال ياال استيفائها ممكنا. وعليه، فقد حكم بالاام املستأجر بدفع األجرة كاملة بغض النظر عن استحالة تنفيذ العقد.
والذي قرر بعض األحكام املتعلقة  0843ل حيثما حل ت" أدت ا ى صدور قانون العقود املستحيلة لسنة ولكن صرامة قاعدة "اخلسارة ت تحم

بله برد ما ابتوزيع تبعة استحالة تنفيذ العقد لسبب أجنيب بصورة عادلة بني الطرفني املتعاقدين منها: إلاام الطرف الذي تسلم أداًء مل يعط  ما يق
ن مستحقا قبل حدوث االستحالة، وإلاام الطرف الذي ربح من العقد قبل حدوث االستحالة بدفع مقابل عادل تسلمه، واالعفاء من دفع ما كا

للطرف اآلخر, وضرورة اعطاء الطرف الذي حتمل مصروفات وتكاليف مقابال حبدود ما أنفقه أو ما كان يستحقه قبل حدوث االستحالة. وقد 
 لتحقيق العدالة يف توزيع عبء انقضاء العقد الستحالة تنفيذه لسبب أجنيب بني الطرفني.أعطى القانون سلطة تقديرية واسعة للمحكمة 

(1 ) , op. cit., p. 237.  Robert Upex 
متاما  نوجيدر بالذكر ان االستحالة حتلل املدين املخل من التاامه يف حالة اإلخالل املسبق فقط، أما يف حالة اإلخالل الفعلي فال يتحلل املدي   

 Alan H. Robbins, Contracts- Impossibility Occurring after Breach Limits ن التاامه. أنظر:م
Damages.- Model Vending Inc. v. Staniski, 4 B.C.L. Rev. 190 (1962), p. 191.   
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لقرم الوقت احملدد. قبل هناية هذه األيام اخلمسة واألربعني، اندلعت حرب ا رفض القبطان القيام بذلك وأصر على التنايل يف
قدم مالك السفينة  .بني روسيا وبريطانيا، وأصبح ميناء أوديسا منطقة معادية، مما أدى إ ى إحباط العقد غري القابل للتنفيذ

د خرق الدعوى واعتقد أن املستأجر قدعوى قضائية وطالب بتعويض عن خرق املستأجر مقدًما، لكن القاضي كامبل رفض 
ونه ال يقبل ؛ ألهنم مل يتمكنوا من تنفيذ العقد. كلك السفينة احلق يف تقدمي مطالبةالعقد مقدًما، لكن هذا اخلرق مل مينح ما

كم أنه بعد خرق املدين لإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، ينص العقد وحيلل األطراف .(0 التعويض بسبب احلرب  لذلك، حي 
التااماهتم، وهو ما يرجع إ ى أسباب خارجية غري مقصودة وال ميكن تنفيذ العقد الذي ينص على قيام األطراف بتحليل 

 .التااماهتم، وهذا مينع الدائن من جتاهل التقصري وأصر على إخالل املدين السابق للمطالبة عند عدم األداء

 التالي خرقه :  تناهل الدائن نفسه إخالل المدين السابق للعقد وب -ب
يتجاهل الدائن إخالل املدين املسبق بتنفيذ العقد وقد ينتهك العقد. إن انتهاك الدائن للحادث يعطي املدين سبباً 
لالستفادة منه، قد يكون هذا انتهاًكا مسبًقا، مما يسمح للمدين بإهناء العقد واملطالبة بالتعويض على الفور، ويعد هذا خرقًا 

ب عدم الوفاء بااللتاامات احلالية، لذلك ميكن للمدين أيًضا اللجوء إ ى التعويض أو إهناء العقد، كما قد فعلًيا للعقد بسب
 .(2 تكون احلالة، على الرغم من أنه خرق العقد سابًقا، ألن الدائن جتاهله واختار  تأكيد العقد لكن مل يسر  مفعوله

 Fercometal SARL v. Mediterranena أ هيإنَّ السوابق القضائية اهلامة اليت تؤكد هذا املبد
Shipping Co. SA “The Simona”   واحلقيقة هي أن األطراف يف اتفاقية تأجري السفن اتفقوا 0898يف عام .

" جلعل امليثاق يفيد Bilbao" إ ى "Durbanعلى أن مالك السفينة نقل الكثري من ملفات الصلب من " 0892يف يونيو 
يوليو من نفس  8من العقد فقرة تنص على أن السفينة جيب أن تكون جاهاة للشحن يف أو حوايل يتض ، والذياملستأجر

يوليو، ألنه أراد أن حيمل سلعة أخرى على  03يوليو، طلب مالك السفينة من املستأجر متديد فرتة التحضري حىت  2العام. يف 
اعترب سلوكه إخالال مسبقًا بتنفيذ  .الم هذا الطلب سفينةالسفينة أواًل، لذلك ألغى املستأجر العقد واستأجر آخر بعد است

العقد، ألن تلبية متطلبات املالك ال ينبغي أن تكون هبذه الطريقة. ومع ذلك، اختار مالك السفينة جتاهل هذا اإلخالل املسبق 
وليو، أرسل مالك السفينة إشعارًا ي 9يوليو. يف يوم  9يوليو أن السفينة سيتم حتميلها يف  5، وأعلن املستأجر يف لعقدلتنفيذ ا

ومع ذلك، بدا اإلعالن كاذبًا، ومل تكن السفينة جاهاة  .آخر إ ى املستأجر يبلغه فيه أن السفينة جاهاة للشحن على الفور

                                                           

 ( أنظر تفصيالت القضية يف:  0 
Chitty, op. cit., p. 1081. 
(1 ) Paul H. Richard, op. cit., p. 277. 
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أبًدا للتنايل يف ذلك اليوم ؛ لذلك رفض املستأجر اإلعالن ومحل شحنته على سفينة أخرى، لذلك طلب مالك السفينة من 
 .(0 أجر عدم شحن أي شيءاملست

لذلك، مت اختاذ قرار احملكمة لصاحل مالك السفينة، الذي ذكر أن الرفض األول للمستأجر كان إخالال مسبقا لتنفيذ 
ومع ذلك، نقضت حمكمة االستئناف احلكم وقضت بأن املالك فشل يف توفري السفينة للتحميل قبل امليعاد النهائي،  .العقد

، والذي ههناء العقد بعد أن طعن املالك يف جملس اللوردات الذي أصدر جملس اللوردات قرارًا يف جملسمما مسح للمستأجر بإ
وكان احلكم:  عندما يرفض أي طرف العقد عن طريق اخلطأ، ميكن للطرف الربيء أن  .وافق على قرار حمكمة االستئناف

، وإذا مل يلتام العقد، فإنه ملام باالمتثال اللتااماته مبوجب العقد خيتار تأكيد العقد أو معاملته على أنه منتٍه. إذا اختار تأكيد
تهك مالك السفينة الذي يف هذه احلالة، ان .بالعقد يف املستقبل، ميكن للطرف الرافض أي التخلص من مسؤوليته عن العقد

عقد، وقد مارس اماً بشرط اإللغاء يف ال؛ ليتم حتميلها يف التاريخ احملدد. لذلك، كان ال ياال ملومل يقدم السفينة، أكد العقد
يف التاريخ احملدد( ونتيجة لذلك، ر فض استئناف مالك  "Durbanاملستأجر الشرط عندما كانت السفينة متأخرة إ ى "

 .(2 السفينة

 ثانياً: نتينة اإلخالل المسبق بتنفيذ العقد مقدًما تناهل الدائن في الترتيب:
ا للعقد، فإن العقد ال ياال ساريًا وملاًما لكال الطرفني، لذلك جيب عليهما تنفيذ التااماهتم إذا جتاهل الدائن اخلرق السابق

 .(3 وفًقا للوقت احملدد للتنفيذ؛ لذلك  يسمى هذا اخليار تأكيد العقد
ب يض بسب، فهل جيب على الدائن ختفيض التعو تاام بتقليل التعويض إ ى أدىن حدونتيجة لذلك أن الدائن ملام باالل

 استمرار تنفيذ العقد؟

 مدى تناهل الدائن للضرر ملزم بمسؤولية التخفيف من الضرر: -أ
ما مت متريره إلينا سابًقا هو أن النظام القانوين األجنلو أمريكي هو من يتحمل مسؤولية احلد من الضرر كمبدأ عام، ومبجرد 

د متحياًا، يتم التصاريح أو اإلجراءات املستقبلية إذا كان العق حتيا الدائن ضد البيانات اليت أد ى هبا املدين الذين يتعارض مع

                                                           

هو ما يدفعه مستأجر السفينة من األجرة عن جاء ال يشغله من السفينة رغم تعاقده على دفع أجرة  dead freightنولون العدم (  0 
 جلاءااستعماله، فهو أجرة احليا الاائد عن احلاجة. فإذا تعاقد مثال على استئجار سفينة أو جاء منها ومل يستعمل لنقل بضاعته إال  قسما من 

، مكتبة 5. أنظر: حارث سليمان الفاروقي، املعجم القانوين، انكلياي عريب، ط dead freightاملستأجر، اعترب احليا الباقي غري املستعمل 
 .086، ص 2118لبنان، بريوت، 

 .Paul H. Richard, op. cit., p. 278أنظر تفصيالت هذه القضية يف:   ( 2 
(3 ) Jill poole, op. cit., p. 328; Paul H. Richard, op. cit., p. 277. 
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بعد ذلك، يلتام الدائن اتباع أفضل طريقة ممكنة لتقليل اخلسارة النامجة عن اإلخالل بالعقد. إن  .(0 مراجعة االلتاام على الفور
 .نه جتنبه، لكنه مل يفعل ذلكفشل الدائن يف أداء هذا االلتاام سيؤدي إ ى احلرمان من التعويض الذي كان بإمكا

ال يوجد يف القانون املدين العراقي أي شيء، وكما شهدنا أيًضا، ميكن مقارنته به من خالل االلتاام باحلد من الضرر سوى 
" الذي ينص 220أنه خيتلف عن القانون املدين املصري الذي حيتوي على نص يلام الدائن باالمتثال هلذا االلتاام نص املادة "

ى أن الدائن لديه عقد للتعويض عن اخلسائر النامجة عن الفعل غري املشروع، وهو ما يتجاوز قدرة الدائن على تشجيعه عل
 .على بذل جهود معقولة

يتم تطبيق البيان املتقدم عندما يكون الدائن على دراية بالتقصري املسبق للعقد ويقبل احملتوى الذي أصدره املدين هبذا 
 .بيان املتقدم عندما يتجاهل الدائن االنتهاك ويرفض مسار عمل املدينالوصف. وينطبق ال

كما رأينا سابًقا، فإن املبدأ األساسي للقانون املدين العراقي هو أن الدائن لن حيرم من التعويض عن اخلسائر اليت تكبدها 
ابًقا أم فعلًيا، ظر عما إذا كان اخلرق سنتيجة لألخالل املسبق بتنفيذ العقد  ما مل تكن توقعاته الفعلية للخسارة بغض الن

 .(2 افرتاضيا
وبعبارة أخرى، ال يتحمل القانون العراقي التاام القانون الربيطاين بتقليل الضرر. أما القانون املدين املصري فيمكن القول 

قد قرر النص أن يتم النص، ف أنه إذا أصر الدائن على تنفيذ العقد، فإن االلتاام بتقليل الضرر يتم تعديله، كما كنت آمل من
تعويض اخلسارة كنتيجة طبيعية لإلخالل املسبق بتنفيذ العقد الذي مت بإخالله انتهاك احلكم. عالوة على ذلك فإن مثل هذا 
اإلخالل بالعقد لن حيدث إال عند انتهاء التنفيذ. وبعد ذلك، ال يستطيع الدائن بذل جهود معقولة للتعويض عن اخلسارة 

                                                           

(3) Jill Poole, op. cit., p. 374; Paul H. Richard, op. cit., p. 320. 
رر"، وقد ض( أنظر قرار حمكمة التمييا الذي قررت فيه انه "إذا قام املؤجر باجيار الدار باكثر مما كان يف العقد املفسوخ، فليس له املطالبة بال 2 

ت القرار انه "ظهر من املرافعة ان اخلطأ الذي سببه املميا عليه مل يؤد ا ى ضرر مادي باملميا بسبب ان بدل االجيار الذي أجرت به جاء يف حيثيا
فلسا للمرت املربع  210فلسا للمرت املربع الواحد يف السنة ا ى  051بعد ان فسخ العقد األول قد ازداد من  -يف العقد الثاين-قطعة االرض

مدين،  212يف السنة جلميع سنوات العقد وألن التعويض يقدر بقدر ما حلق املتضرر من ضرر وما فاته من كسب مبوجب أحكام املادة الواحد 
دا ا ى نوألن املمياين مل يلحقهما ضرر من العملية اخلاطئة اليت قام هبا املميا عليه، لذلك يصبح احلكم املميا القاضي برد دعوى املمياين مست

، ص 26، السنة0820أيلول، -أب-، جملة القضاء، العدد الثالث، متوز25/2/0820، يف 3/820ح95قانونية صحيحة". رقم القرار أسباب 
الذي جاء فيه انه "ال جيوز الاام االدارة  25/0/0822يف  0822/عليا أو ى/02. وأنظر أيضا يف االجتاه ذاته قرار حمكمة العمل العليا رقم 223

الل فرتة فصله عن العمل إذا ثبت اشتغاله يف دائرة أخرى خالل تلك الفرتة إذ ال جيوز إستيفاء األجر من خاينة الدولة مرتني برواتب املدعي خ
 .312، ص0822حايران، -مايس-يف آن واحد"، جملة العدالة، جملة فصلية تصدرها وزارة العدل، السنة الثالثة، العدد الثاين، نيسان
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يتوقعها، ويف حالة خرق العقد مقدًما، ي فرتض أن خرقه يشابه نتيجة مماثلة للمبادئ العامة اليت اعتمدها القانون  اليت كان
 .(0 األجنلو أمريكي، واليت ستؤدي إ ى انتهاكات فعلية يف نص عايل املستوى

ا جتاهل الدائن األمريكي، ألنه إذيف القانون الربيطاين، خيتلف موقف القانون الربيطاين بشأن هذه املسألة عن القانون 
نتيجة التخلف عن السداد املستقبلي ورفض التخلف املبكر للمدين، فإن القانون الربيطاين ال حيدد ما إذا كان من الضروري 

ستمر يينص القانون على أن الدائن الذي يتجاهل اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد ميكن أن `إذ .االمتثال لتقليل األضرار يف التاام
 .(2 يف تنفيذ العقد بالطريقة اليت حتددها االتفاقية، وميكن للدائن أن يطلب التعويض احملدد يف العقد دون تقليل خسائره

، إذ 0862عام  White & Carter (Councils) Ltd. v. McGregorمت البت يف هذا املبدأ يف قضية 
األجور  اماهتم بعد قيام املدين بدفع العقد مسبًقا أن حيصلوا على مجيعجيب على الدائنني الذين قرروا االستمرار يف أداء التا 

توضع  املتفق عليها فكانت حقيقة أن املدعي كان يعمل يف جمال اإلعالن، وقدم صناديق القمامة إ ى السلطات احمللية جمانًا.
مرأب  ها مث وقع عقد مع صاحبهذه اإلعالنات على هذه الصناديق لرتويج الشركات واملؤسسات مقابل أجور متفق علي

مستخدماً هذه األموال للرتويج له مقابل رسم ثابت ملدة ثالث سنوات. ومع ذلك أعلن مالك املرآب والعقد نفسه يف تاريخ 
توقيع العقد أنه ختلى عن العقد ومل يرغب يف اإلعالن على الصناديق، اليت انتهكت العقد مقدًما، حتقيقا هلذه الغاية، وقد 

املدعي االنتهاكات السابقة وواصل إعداد اإلعالنات وتعليقها على سلة املهمالت طوال مدة العقد، مث رفع دعوى  جتاهل
 قضائية وطالب بتعويض يف العقد. رد جملس اللوردات على طلبه وأصدر حكًما باملبلغ كاماًل.

ستفد منه، لذلك يذ العقد، مشرياً إ ى أنه مل ي، ألن املدعى عليه أعلن أنه غري راغب يف تنفأثارت القضية بعض االنتقادات
 .(3 ال ينبغي للمدعي أن يتحمل أي خسائر أو يقدم فوائد للمدعى عليه

أما بالنسبة لقانون الواليات املتحدة، فقد استمر بالوفاء بالتاامه لتقليل الضرر يف هذه احلالة، وقرر أنه إذا اختار الدائن  
دية ه بطريقة تؤدي إ ى تفاقم هذه اخلسائر، فلن يتمكن الدائن من حتمل مجيع السلف التعاقجتاهل هذا اخلرق واستمر يف فرض

، ألن الطرفني اتفقا على أن 0945عام  "Clark v. Marsiglia" مت ذلك يف قضية ومثاله .(4 النامجة عن العقد خسارة
املدعي  املدعى عليه. بعد وقت قصري من بدءاملدعي سيصلح ويعيد العديد من األعمال الفنية مقابل الرسوم اليت دفعها 

إصالح وترميم هذه اللوحات، إذ أعلن املدعى عليه أنه رفض العقد، ومع ذلك واصل املدعي العمل واستكمل إصالح وترميم 

                                                           

انه "إذا مل يكن التعويض مقدرا ىف العقد أو بنص ىف القانون, فالقاضى  من القانون املدين املصري اليت جاء فيها 220/0وهو نص املادة (  0 
هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتاام أو 

 رب الضرر نتيجة طبيعية إذا مل يكن ىف استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول".للتأخر ىف الوفاء به. ويعت
 .Robert Upex, op. cit., p. 238 ( أنظر تفصيالت هذه القضية يف:  2 

)3    Paul H. Richard, op. cit., p. 279. 
(4 ) Brian A. Blum, op. cit., p. 562. 
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ررت ، وقن احملكمة مل ترديه يف العقد، لكمجيع اللوحات املتفق عليها مث رفع دعوى قضائية يطلب فيها التعويض املنصوص عل
أنه ال ميلك أي سلطة غري العمل الذي قام به قبل أن يعلن املدعى عليه رفض العقد ودفع مبلًغ إضايف مقابل ذلك التعويض 

 .(0 عن إهناء العقد
"عن احلكم بقوله إن املدعي ال يستطيع حتميل املدعى عليه مسؤولية اخلسائر غري الضرورية. بشكل Willistonودافع "

ملد عي أن حيد من الضرر الناجم عن أفعال املدعى عليه يف حدود قدرته ويف نطاق عدم إحلاق الضرر إذ جيب على ا عام،
بنفسه. أعتقد أن القاعدة تنطبق على احلاالت املذكورة صراحة، إذا وعد شخص ما بعمل شيء ما، مث رفض العقد قبل بدء 

رار ه وال يعود بالنفع على املدعي. ويسمح للمدعي االستمالعمل أو عند اكتمال العمل جائًيا، فهذا غري مواٍت للمدعى علي
يف األداء وفًقا للعقد، وقد يكون املدعى عليه ملاًما بالدفع على الرغم من العمل. إنه عدمي الفائدة، لكن الراتب احملدد يف 

 .(2 العقد كامل
أن التعويض مطلوب خلرق العقد، ولكن  يرى هذا الرأي أن املسؤولية عن احلد من األضرار لن حتدث إال إذا كان يقدر 

يض اليت ليس ، وليس حاالت التعو فإن الدعوى هي الدين يف هذه احلالة، يطلب الدائن مثن العقد بدالً من التعويض، ومن مث
 .(3 لديها جمال كبري لتقليل املسؤولية عن األضرار فيه

 ية عن األضرارمع تخفيض المسؤول انتقد بإثبات أن مبدأ اإلخالل المسبق بتنفيذ العقد يتعارض -ب
اخليار الثاين املتاح للدائنني عند ختلف املدين عن السداد هو جتاهل خرق العقد واختيار تأكيده. إن اللورد وضح هذه 

ل اباإلضافة إ ى ذلك، فإن النية "نية عدم التنفيذ" غري صاحلة، وانتظر الوقت إلكم القاعد، بقوله: "ميكن للدائنني، إذا أرادوا
مث محل الطرف اآلخر مسؤولية مجيع عواقب عدم االلتاام بالتنفيذ. ولكن يف هذه احلالة أبقى العقد ساريًا لصاحل الطرف  .العقد

على الرغم من أن الطرف اآلخر رفض العقد  .اآلخر ومصاحله، واستمر يف االلتاام جبميع االلتاامات واملسؤوليات مبوجب العقد
ل الطرف اآلخر يكمل العقد فقط على األكثر، ولكنه استخدم أيًضا أي ظروف جديدة قد تربر إلغاءه سابًقا، إال أنه مل جيع

 .(4 للعقد
اعرتض على البيان الوارد يف الصيغة الذي جاء فيه أن التاام الدائن يف هذه احلالة مبواصلة تنفيذ  "Willistonلكنه "

ن التاام الدائن من اختاذ تدابري معقولة ومناسبة لتقليل الضرر الناجم عن إذ ميك   .العقد يتعارض مع مسؤوليته يف تقليل الضرر

                                                           

 .Williston, op. cit., § 1298نقال عن:  ( 1)
(2 ) Williston, op. cit., § 1298. 
(3 ) Qiao Liu, Claiming Damages, op. cit., p.568. 

 . 0922يف سنة  Frost v. Knight( يف قضية  4 
 نقال عن :

 Keith A. Rowley, op. cit., p. 578. 
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تقصري املدين، وجيرب الدائن على االستمرار يف تنفيذ العقد بعد رفض تفاقم الضرر، خاصة وأن املدين أعلن عدم رغبته يف 
إ ى أنه من األفضل  تفق عليه ؛ لذلك، خلصتنفيذ العقد، وينتج عن ذلك عدم رغبة الدائن يف قيام املدين بتنفيذ االلتاام امل

اختيار الدائن يف حالة اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد بني قبول خرق العقد وتقدمي مطالبة بالتعويض على الفور وانتظار وقت 
 .(0 التنفيذ احملدد، وإلغاء االلتاام الذي جيب أن يستمر يف االمتثال وأداء التااماته

 حق في العدول عن إخالله المسبق بتنفيذ العقدللمدين :الفرع الثاني
جتاهل الدائن خرق العقد السابق لسلوك املدين، مما أدى إ ى حق الدائن يف االستمرار يف فرض الشروط والقيود اليت 

 لاعتمدناها سابًقا. ويقابل حقوق الدائن حق املدين يف التخلف عن السداد قبل التخلي عن عقده طاملا أن الدائن يتجاه
التحيا الصادر عن املدين، فإنه سيبقي العقد قابالً للتنفيذ. ووفًقا للقيود، فإن كال الطرفني ملامان بالعقد، ومن مث فإن تعويض 

 .(2 املدين وااللتاام باختيار تنفيذ االلتاام سيعتمد على متطلبات العقد
رق للعقد ألجنلو أمريكي وفسخ العقد يف شكل خفإن إهناء العقد بسبب انتهاء العقد يف القانون ا، يف ضوء خرق العقد

 مها حل يف القانون املدين، فمن الضروري حتديد املدين إللغاء احلكم بعد االمتثال يف اإلخالل بالتاامات العقد.
العقد ب عندما يفشل املدين يف أداء التااماته التعاقدية يف غضون الوقت احملدد، فإنه يشكل خرقًا فعلًيا للعقد. هذا اإلخالل

يسمح للدائن باختيار التنفيذ اإللاامي للمدين يف طلب التنفيذ، سواء كان عينًيا أم مقاباًل، وطلب إلغاء العقد، يف كلتا احلالتني 
 إذا طلب ذلك(، مطلوب التعويض. إذا طلب الدائن إبطال، مث مسح للمدين بالبدء يف الوفاء بالتااماته أو اقرتاح التنفيذ، فإن 

يص على إلغاء العقد والقاعدة يف القانون املدين، هي أن املدين يستطيع أن يفعل ذلك، أو يستطيع أن يفي احلكم حر 

                                                           

(1 ) Williston, op. cit., §§ 1298-1299. 
 يصدر حكم هنائي بالفسخ، وتعليل ذلك، هو ان العقد يظل قائما وال ينحل إال  بصدور حكم هنائي للمدين ان يعرض الوفاء طاملا مل(  2 

 بالفسخ، والتنفيذ وارد على عقد قائم واجب التنفيذ ومطلوب فيه ذلك التنفيذ، فدعوى الفسخ غالبا ما تكون وسيلة هتديد حلمل املدين على
 .90مصطفى عبد السيد اجلارحي، فسخ العقد، مصدر سابق ذكره، ص التنفيذ واحلكم بالفسخ منشئ حلالة جديدة". 
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يف هذه احلالة، يسمى احلق الذي  .(0 بالتااماته، أو ميكنه أن يقدم له عرًضا حقيقًيا، وبالتايل جتنب حكم التخلف عن السداد
 .(2 حيدده املدين باحلق يف تأجيل التنفيذ

حق الدائن يف إهناء العقد "ال يستبعد إمكانية التأخري يف التنفيذ بسبب التأخري فقط، بشرط أن ينفذ املدين عينية  إن 
وبعبارة أخرى، جيوز للمدين التنفيذ املتأخر إال إذا تأخر التنفيذ،  .ويدفع تعويًضا عن الضرر الناجم عن التأخري يف التنفيذ

 .(3 وإذا قدم التنفيذ عرًضا حقيقًيا، فسيكون له نفس التأثري بة،ونتيجة لذلك، لن يتم قبول املطال

                                                           

، وعبداجمليد احلكيم، 528، ص 2114، منشأة املعارف، االسكندرية، 0عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج( 0 
، وامساعيل غامن، 098اامات، مصدر سابق ذكره، ص ، وحسن علي الذنون، النظرية العامة لاللت422مصادر االلتاام، مصدر سابق ذكره، ص 

، وأنظر قرار حمكمة النقض 224، ص 2111-0888، وحممد حسام حممود لطفي، النظرية العامة لاللتاام، القاهرة، 329املصدر السابق، ص 
من القانون املدين  املصري(  052دة ، والذي جاء فيه ان "ما تنص عليه املا23/2/0884يف جلسة  483و  449املصرية يف الطعنني املرقمني 

هذا احلق ثابتا  همن ختويل كل من املتعاقدين يف العقود امللامة للجانبني احلق باملطالبة بفسخ العقد إذا مل يوف املتعاقد اآلخر بالتاامه مبا يكون مع
بقا طرف من أطراف العقد خياره يف طلب الفسخ طلكل منهما بنص القانون ويعترب العقد متضمنا له ولو خال من اشرتاطه، وان استعمال أي 

ني عهلذه املادة ال يوجب على احملكمة ان حتكم به، بل ان األمر يف ذلك يرجع ا ى تقديرها وحدها مىت استندت ا ى أسباب سائغة، إال  انه يت
ر هذا احلكم ي، ومن مث فان له ان يتو قى صدو الجابة طلب الفسخ ان يظل الطرف املقصر متخلفا عن الوفاء بالتاامه حىت صدور احلكم النهائ

تأخري لبتنفيذ التاامه ا ى ما قبل صدوره، يستوي يف ذلك ان يكون حسن النية أو سيئها إذ ان حمل ذلك ال يكون إال  عند النظر يف التعويض عن ا
، 2114لقاهرة، قانون املدين املصري، دار النهضة العربية، ايف تنفيذ االلتاام". نقال عن: احملمدي أمحد أبو عيسى، احنالل الرابطة التعاقدية يف ال

أنظر قرارات أخرى حملكمة النقض املصرية هبذا املعىن: "مىت كان العقد الحيوي شرطا صرحيا فاسخا فان الدائن إذا استعمل . و 046-045ص 
 مه، فان احملكمة ال تلتام يف هذه احلالة باحلكم بالفسخ بل انمن القانون املدين لعدم وفاء املدين بالتاا 052خياره يف طلب العقد طبقا للمادة 

 كاألمر يف ذلك يرجع ا ى تقديرها وهي يف ما تقرره من كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ال ختضع لرقابة حمكمة النقض مىت استندت يف ذل
ق  31لسنة  363قبل صدور احلكم النهائي يف الدعوى". الطعن رقم  ا ى أسباب سائغة، كما ان للمدين ان يتو قى الفسخ بالوفاء بالتاامه ا ى ما

، نقال عن: املستشار أنور العمروسي، الدعاوى املسماة يف القانون املدين يف ضوء الفقه واحكام القضاء، دار الفكر اجلامعي، 25/3/0865جلسة 
من القانون املدين، وعلى ما  052اسخ الضمين طبقا للمادة ، وقضت كذلك بأن "الفسخ املبين على الشرط الف026ص   2112االسكندرية، 

ملوضوع ان اجرى به قضاء هذه احملكمة خيول املدين احلق يف ان يتو قى الفسخ بالوفاء بالدين ا ى ما قبل صدور احلكم النهائي، ما مل يتبني حملكمة 
ون املدين من التاام عند نظر الدعوى أمام حمكمة أول درجة بل العربة مبا يك هذا الوفاء املتأخر مما يضار به الدائن فال عربة مبقدار ما مل يوف به

ق، نقال عن: حممد حسني منصور، الشرط الصريح الفاسخ، دار  54س 2122طعن رقم  29/5/0896عليه احلال عند احلكم النهائي". نقض 
 (. 2هامش   98اجلامعة اجلديدة للنشر، االسكندرية، من دون سنة طبع، ص 

يجة، ت( "ان الفقه والقضاء، وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح، ال يعترب حالة عدم التنفيذ قائمة جملرد حلول األجل أو جملرد االعذار بدون ن2 
لدائن بني يار اومعناها ان يكون للمدين خيار شبيه خب« هي مياة التنفيذ املتأخر»وإمنا ينتظر ا ى متام الفسخ، ويستفاد من ذلك ان للمدين مياة 

التنفيذ أو ترك دعوى الفسخ تستمر، ... وهذا... ال يتعارض مع روح النصوص، فالنصوص أجازت للقاضي منح املدين مهلة للوفاء، فإذا كان 
 .92-90األمر كذلك، فان للمدين ومن تلقاء نفسه أن يويف". مصطفى عبد السيد اجلارحي، املصدر السابق، ص

، 0861يار الدائن بني التنفيذ والفسخ، القسم الثالث، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، السنة الثانية، يناير عبد احلي حجازي، مدى خ(  3 
 .22العدد األول، ص 
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وميكن مالحظة أن حق املدين يف تأخري التنفيذ ورغبته يف إلغائه لن يكون ساري املفعول إال يف حالة تأجيل التنفيذ، ويف 
 التنفيذ، أي أنه ال ض عن التأخري يفحالة بطالن التنفيذ النهائي، إن حق الدائن يف إهناء العقد ال يعفي عرض املدين بالتعوي

ول التنفيذ مقابل طلب ، جيوز للدائن أن خيتار قببالتااماته كتعويض يف هذه احلالةميكن للمدين أن مينع إبطاله عن طريق الوفاء 
 .(0 إهناء العقد

د هذا احلق له من األهم له حتدي، فاء اإللغاء بعد خرق العقد فعلياً ، إذا رغب املدين يف إلغواستناداً إ ى األحكام السابقة
، ميكن القول أن حق املدين يف منع حل احلكم يتقرر من خالل أشكال بل على العكس من ذلك يف حالة ما قبل التقصري،

خمتلفة من اإلخالل بالعقد قبل التعاقد، لنفرتض أن قانوننا املدين يتعامل مع مثل هذه االنتهاكات كمبدأ وجيب أال مينع املدين 
يعد اإلعالن ، . كما رأينا(2 ، أي أن املدين قد ذكر سابًقا أنه لن يفي بالتااماته حىت إذا كان التصريح مكتوبًاتقدمي األداء نم

 عن عدم التنفيذ أحد أوضح أشكال خرق ما قبل العقد

 : الحذر في فسخ العقد في حالة تم االتفاق مقدماً على الفسخ:اوالً 
. وميكن  تنفيذ العقد، وال يوجد اتفاق بني الطرفني إللغاء العقد، تنطبق لغة عالية املستوىبالطبع، عندما يفشل املدين يف

لالتفاق على إلغاء العقد أن يتخذ أحد األشكال األربعة التالية، إذ ميكن للطرفني االتفاق على إلغائه إذا مل يتم تنفيذ العقد، 
، وجيب إلغاء العقد على أساس املدين، ويتم رفع الدعوى وفقا لذلك هذا الشرط ال يضيف شيئا إ ى أحكام اإللغاء القضائي،

ويصدر حكما ميكن للطرفني االتفاق على إلغاء العقد إذا مت إخالل املدين، ال تعفي االتفاقية أي عذر واحلق يف اللجوء إ ى 
طرفني االتفاق إ ى اإلبطال. جيوز لل احملكمة، لكنها حترم القاضي من سلطته التقديرية للرد على طلب اإللغاء، كما أدى حكمه

على إلغاء العقد من تلقاء نفسها دون إلغاء العقد، وهذا الوضع لن مينع حتذير املدين إذا فشل األخري يف الوفاء بالتااماته على 
مها من دون حكم دميكن للطرفني االتفاق على إلغاء العقد مبفر ، الرغم من الذريعة، فسيتم إلغاء العقد من تلقاء نفسه. وأخريًا

قضائي ودون أي أعذار. وهذا ميكن أن ينقذ الدائن من أعذار املدين ويرفع دعاوى اإلفالس مبجرد فشل املدين يف الوفاء 
بالتااماته، سيتم فسخ العقد تلقائًيا. ويف الصورتني األخريتني، إذا كان هناك نااع حول وجود الشروط، أو استيفاء الشروط أو 

 .(3 عقد، فإن احلكم الصادر عن احملكمة يظهر اإللغاء وليس أصلهتأكيد إخالل ال

                                                           

للمدين مكنة تفادي الفسخ وتكون تلك املكنة لدائنيه ولكل شخص له مصلحة يف الوفاء طبقا للقاعدة العامة. وجيب على من يتقدم ( " 0 
 ان يعرض التنفيذ العيين، فال جيوز تفادي الفسخ بعرض التعويض سواًء اكان التنفيذ ما زال ممكنا أو اصبح مستحيال، وال جيوز للمدين انبالوفاء 

يعرض شيئا آخر أو ان يعرض أداء عمل آخر بدال من العمل الذي أصبح عاجاا عن أدائه". مصطفى عبد السيد اجلارحي، املصدر السابق، 
 .92ص

 .90صطفى عبد السيد اجلارحي، املصدر السابق، ص م(  2 
 .432-428عبداجمليد احلكيم، مصادر االلتاام، مصدر سابق ذكره، ص (  3 
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قد يكون املدين قلقا بشأن إلغاء احلكم يف القضية األو ى، كما لو مل يتم التوصل إ ى اتفاق إلبطال االتفاق، ألن االتفاق 
 املادة املنصوص عليها يف على فسخ العقد يف حالة عدم التنفيذ ليس أكثر من قاعدة عامة لإلبطال من القانون املدين

. أما بالنسبة للحاالت الثالث األخرى، على الرغم من وجود اتفاق إلهناء العقد، أي أن هناك شرط إلغاء واضح (0 "022"
يف العقد، وال يتطلب إلغاء احلالتني األخريتني حكًما قضائًيا، ولكن مبجرد الوصول إ ى خرق العقد، سيصبح حقيقة، ولكن 

. يف هذه احلاالت تكون شروط اإلبطال شرطني: (2 اء. حالة العقد فقط عندما يعرب الدائن عن رغبته يف االمتثاللن حيدث إهن
خرق املدين للعقد، والدائن يعرب عن استعداده إللغاء العقد بناًء على شروط اإللغاء الواضحة، وقبل أن يعرب الدائن عن 

 .(3 بب تأخر أداء التااماتهرغباته، قد يشعر املدين بالقلق من اإللغاء بس

 اً: ميعاد قبول العدول:نيثا
يف القانون املدين، ميكن للمدين أن ينفذ التنفيذ الالحق بعد أن يطلب الدائن عن الفسخ، ولكن ميكنه الوفاء بالتااماته 

يتم اإللغاء إال من . أي أن اإللغاء من عمل القاضي وليس رغبات الطرفني، فلن (4 حىت صدور احلكم النهائي بشأن الفسخ

                                                           

، وأنظر قرار حمكمة النقض املصرية يف 598، مصدر سابق ذكره، ص 0عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج(  0 
بأن "الشرط الفاسخ ال يقتضي الفسخ حتما مبجرد حصول اإلخالل بااللتاام إال  إذا كانت صيغته صرحية  25/5/0829و 6/0/0823جلسة 

دة يعترب البيع إذا مل يدفع باقي الثمن يف املدة احملد»دالة على وجوب الفسخ حتما عند حتققه، وإذا كانت عبارة الشرط الواردة يف عقد البيع انه 
يعدو ان يكون ترديدا للشرط الفاسخ الضمين املقرر حبكم القانون يف العقود امللامة للجانبني، وملا كانت حمكمة ، فان هذا الشرط ال «الغيا

من الثمن  ياملوضوع قد رأت يف حدود سلطتها التقديرية أال  تقضي بالفسخ استنادا ا ى الشرط الفاسخ الضمين الوارد بالعقد ملا تبينته من ان الباق
العجا يف البيع قليل األمهية بالنسبة ا ى االلتاام يف مجلته، فاهنا ال تكون قد خالفت القانون". نقال عن: عبدالرزاق أمحد  بعد استناال قيمة

 . (1) هامش 598السنهوري، املصدر السابق، ص 
 .61حممد حسني منصور، املصدر السابق، ص (  2 
، العدد 0861، القسم الرابع، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، السنة الثانية، يوليه ( عبداحلي حجازي، مدى خيار الدائن بني التنفيذ والفسخ 3 

، وهو يفر ق بني نوعني من األجل يف تنفيذ االلتاام: األجل اجلوهري واألجل غري اجلوهري. ويذهب ا ى ان املدين جيوز له ان 224الثاين، ص 
جل ل ان يعلن الدائن إرادته فسخ العقد، يف حالة وجود األجل غري اجلوهري وحدها، أما إذا كان األيتو قى فسخ العقد بقيامه بالتنفيذ املتأخر، قب

 جوهريا فال ميكن للمدين ان يتو قى فسخ العقد إال  مبوافقة الدائن اذ يفسخ العقد من تلقاء نفسه مبجرد حلول األجل وعدم التنفيذ.
أمهية كربى للطرفني، اذ جيب ان يكون املقصود من اشرتاطهما األجل هو ان يكون التنفيذ بعد  ويكون األجل جوهريا، برأيه، عندما يكون ذا   

حلول األجل مستحيال، وعد  األداء الذي ينفذ بعد ذلك األجل أداًء آخر غري األداء املستحق أصال، وأن يتجلى قصد الطرفني من خالل 
تدل عليها الظروف. أما األجل غري اجلوهري فهو أقل أمهية من ذلك، اذ يتفق الطرفان على االتفاق الصريح على ذلك أو من النية املشرتكة اليت 

 جواز فسخ العقد بارادة الدائن عند ختلف املدين عن التنفيذ يف املوعد احملدد من دون أن يدخل يف قصدمها ان يكون األجل جوهريا باملعىن
عدم التنفيذ وسلب القاضي سلطة فسخ العقد وإعطائها للطرف الذي يضره عدم  املتقدم، بل يكون كل ما قصداه هو تقدير مدى جسامة

 .226و  212التنفيذ. املصدر ذاته، ص 
أنظر يف هذا اخلصوص ما قضت به حمكمة النقض املصرية من انه "يتعني الجابة طلب الفسخ الضمين أن يظل الطرف اآلخر متخلفا عن (  4 

احلكم النهائي، وله أن يتو قى صدور هذا احلكم بتنفيذ التاامه ا ى ما قبل صدوره، ويستوي يف ذلك ان يكون  الوفاء بالتاامه ا ى ما قبل صدور
 68رقم  20س 02/3/0821حسن النية أو سيء النية، إذ حمل ذلك ال يكون إال  عند النظر يف التعويض عن التأخري يف تنفيذ االلتاام". نقض 
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وقت احلكم، لكن اإللغاء لن يكون هنائًيا ما مل يوافق احلكم عليه أو على االستئناف معروف، فاحلكم النهائي ال ياال قائما. 
هناك نتيجتان: أوالً، ميكن للمدين التسرع يف اإللغاء من خالل اقرتاح أداء التااماته قبل اإلعالن عن الفسخ؛ وثانياً، حيق 

 .(0 وإن أخذه فتعترب طريقة االستئناف من السؤال ككل كلمة جديدة لالعرتاض واالستئناف ،ن اإللغاء حىت بعد الفسخللمدي
امسح له بتنفيذ وعوده يف احملكمة البداءة، فعلى سبيل املثال، إذا صدر حكم واتبع املدين إحدى طرق االستئناف، مثل 

على العكس، ميكنه أن ينفذ بعد انقضاء الفرتة القضائية املمنوحة له؛ إذا  دةاالستئناف، فيمكنه التنفيذ قبل الدرجة اجلدي
أعطى القاضي املدعي تعبرياً لطيفاً ملدة شهر، وحكم أنه إذا مل يتم تنفيذ الفرتة، فسوف يتم إهناؤها، وإذا مل يتم تنفيذ هذه 

و ضرورة الطعن ء نفسه. التنفيذ الصحيح هلذا احلكم هالفرتة فعلًيا، حىت إذا كان املدين جاذبية، ميكن للمدين أن يفعل الشي
. يتم حتديد هذا احلكم من قبل القانون املدين وخيتلف عن حكم القانون االنكلو أمريكي. ال ميكن للمدين (2 يف إثارة القضية

أداء الدائن  ول مقيدة بعدميف هذا القانون أن حيتاج دائًما إ ى العدول يف مجيع األوقات. وطاملا كان هناك ما يريد، فإن العد
وهذا يعين أنه جيب سحب خرق الدائن لإلخالل املسبق  .(3 لألخالل املسبق بتنفيذ العقد، بغض النظر عن طريقة التحقيق

بتنفيذ العقد قبل أن يغري الدائن موقفه بشكل كبري وفًقا هلذا اإلخالل للعقد، كما لو أنه قام بعمل بديل أو رفع دعوى قضائية 
 .(5 بشكل عام، هذا النوع من احلجة غري مقبول ما مل حيدث اإلدراك قبل أن خيالف الدائن العقد .(4 ول على تعويضللحص

هذا يثبت أنه ليس من املستغرب احلد من االسرتداد هبذه الطريقة، ألن إخالل العقد غري قانوين، بعد كل شيء، والقدرة 
ىت ن الدائن عن تنفيذ اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، يفقد هذه القدرة حعلى جتنب إخالل العقد ليست مطلقة ومبجرد إعال

بدون هذا اإلعالن، قد ال يتمكن املدين من تغيري سلوكه االفرتاضي، وإذا كان الدائن قد حسب السلوك االفرتاضي بشكل 
 .(6 دائم رفع دعوى قضائية بناء على ذلك، أو تغري موقفه بشكل ملحوظ

                                                           

(. وما قضت به أيضا من انه "مىت كان الشرط الذي تضمنه 0هامش   98، املصدر السابق، ص ، نقال عن: حممد حسني منصور425ص 
طعن  02/6/0892العقد شرطا فاسخا ضمنيا فان للمدين ان يتو قى الفسخ بأداء دينه كامال قبل ان يصدر ضده حكم هنائي بالفسخ". نقض 

، دار 0لك أيضا: سعيد سعد عبدالسالم، مصادر االلتاام املدين، ط(، وأنظر يف ذ2هامش  22، نقال عن املصدر ذاته، ص 54س  322
 .284، ص 2113-2112النهضة العربية، القاهرة، 

 ىاملعارضة هي التسمية اليت يطلقها القانون املصري على الطعن بطريق االعرتاض على احلكم الغيايب، وأثرها اعادة طرح النااع من جديد عل(  0 
كم الغيايب لتقضي يف النااع من جديد، أما التماس إعادة النظر فهو طلب إعادة احملاكمة يف قانون املرافعات العراقي. احملكمة اليت أصدرت احل

 .825و  942،ص 0888، منشأ املعارف، االسكندرية، 05أنظر يف ذلك: أمحد أبو الوفا، املرافعات املدنية والتجارية، ط
 .38-32، ص0861، احكام االلتاام  االثار(، املطبعة العاملية، القاهرة، 2اللتاام، جعبداحلي احلجازي، النظرية العامة ل(  2 
 من الريستيتمنت الثانية للعقود. 256على املادة  (c)التعليق (  3 

)4    E Hunter Taylor Jr, op. cit., p. 939. 
(5 ) E. Allan Farnsworth, op. cit.,p.591. 
(6 )  Brian A. Blum, op. cit., p. 566-567. 
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 Danube & Black Sea Railway & Kustendjie Harbourقضية قاعدة من قبل يتم حتديد هذه ال
Co. v. Xenos  0، واتفق الطرفان على أن سينقل مواد املدعي من إجنلرتا إ ى القسطنطينية تركيا، يف 0960يف عام 

إ ى هذا األخري،  أي بضائع. قبل تاريخ التنفيذ، أعلن مالك السفينة املد عي رفضه للعقد وكان ينوي عدم نقل 0961يناير 
، ذا االنتهاك املسبقأنه رفض مثل هوهو ما كان إخالال مسبقا بتنفيذ العقد. كتب املدعي رسالة إ ى مالك السفينة خيربه فيه 

وحافظ على وجود العقد، لكن مالك السفينة رفض العقد مرة أخرى وأصر على منصبه، رتب املدعي عقًدا بدياًل عن طريق 
، أعلن 0961يناير  9ينة أخرى لنقل محولته إ ى القسطنطينية من تاريخ التحميل احملدد مبوجب العقد األول، يف استئجار سف

 .مالك السفينة عن استعداد املدعي للتنايل؛ و لذلك أبلغه املدعي أنه رتب عقًدا آخر وسيطلب منه تقدمي الفرق بني األسعار
العقد. ومن  ؛ مما أعطى املدعي احلق يف قبولثل إخالاًل مسبقًا بتنفيذ العقدورأت احملكمة أن رفض مالك السفينة للعقد مي

ناحية أخرى، فإن حماولة مالك السفينة لعكس هذا اخلرق للعقد باإلعالن عن استعداد صاحب املطالبة لتحميل البضائع يف 
 .(0 السفينة دعي يكسر إمكانية إيقافالتاريخ احملدد غري ممكنة؛ ألن ترتيب عقود بديلة لنقل البضائع لتغيري موقف امل

احتج املعارضون على فكرة اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، حبجة أن الدائن ميكن أن يرفع دعوى قضائية مباشرة قبل  
ا إذ الوقت االفرتاضي لتنفيذ العقد قبل أن خيتار الدائن تنفيذه، وسيحرم املدين من فرصة االنسحاب واستعادة االلتاام بالعقد

مل حين وقت التنفيذ بعد، ومل يصدر املدين خرقًا فعلًيا للعقد إذا مل ينفذه يف وعده احملدد الذي حيرمنا به من فرصة الندم 
مما سبق، من الواضح أن القانون املدين يأخذ يف االعتبار طرف املدين، حىت إذا كان املدين قد  .(2 واستعادة االلتاام بالعقد

ي هو عكس ذلك متاما، أمريك االنكلو، فيمكنه جتنب التخلف عن طريق توفري التنفيذ. إن القانون ختلف عن السداد بالفعل
الشخص الذي يظهر هذا النوع من املصداقية املعازة  .ويبدو أن القانون يضر باملدين يف أحكامه املتعلقة خبرق ما قبل العقد

هائي للوفاء ع التااماته املستقبلية، حىت لو مل حين املوعد النينفي أن له احلق يف رفض بيانه أو سلوكه الذي ال يتعارض م
 .فذلك ببساطة ألن الدائنني قد غريوا مواقفهم واختاروا إهناء عقد، بااللتاامات حىت اآلن

 اً: أساليب وشروط العدول: ثالث
لق ال ميكن هنائي مط إن حق املدين يف تأخري التنفيذ مشروط بشرط أنه ال يتطلب إلغاء الوصية، وليس هناك موعد

. باإلضافة إ ى ذلك، عندما جيب تنفيذ حكم ميكن أن يتجنب خرق العقد يف التنفيذ، أو على األقل تنفيذ حقيقي (3 جتاوزه
للعرض، مع إيداع ضمان، وإال، ميكن للقاضي الرد على طلب اإللغاء. وباملثل، يف األداء الذي يقدمه املدين، جيب أن يكون 

                                                           

 ( أنظر تفصيالت القضية يف: 0 
 Keith A. Rowley, op. cit., p. 584-586. 

(3 ) Williston, op. cit., § 1321. 
 .36( عبداحلي حجازي، املصدر السابق، ص  3 
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. (0 وعندما يرفض الدائن أداء االئتمان، فإن الدائن سيتعثر. جيب أن يشمل التنفيذ املؤجل أيًضا الفوائد املؤجلةأداًء كامالً، 
. ميكن القول أن أهم شرط لتجنب التحيا ضد العقد هو أن املدين جيب أن يظهر العرض (2 ولن يتضرر الدائن من ذلك

 .احلقيقي للمنفذ

 :الطريقة التي يحقق بها العدول -أ
قد يشري اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد الذي يتخلى عن العقد بأية وسيلة إ ى أن نية املدين يف االمتثال للعقد وسحبه من 
رفض إصداره قد مت سحبه سابًقا، فإْن مت الرفض عن طريق بيان، فإنَّ رد االنسحاب يكون مصحوبًا ببيان مقابل ينص على 

د عينة للعمل. يتم سحبها عن طريق تصحيح ما يعترب انتهاًكا، لتجنب خرق البائع للعقالتاام املدين بالعقد، وهناك طرق م
، بغض النظر عن . عالوة على ذلك(3 بسبب بيع السلعة ملشرٍت آخر، بذلك جيب استعادة السلعة قبل الوقت احملدد للتنفيذ

سبب عدم توفري ب اإلخالل املسبق بتنفيذ العقدالصورة اليت يتم الوصول إليها، فإن أي حتيا ضد العقد ميكن عكسه إذا كان 
مع و و  الصورة الثانية(: جيوز للمدين إلغاءه بعد انتهاء الفرتة احملددة لتقدمي التأمني،  .تأمني املناسب الذي يطلبه الدائنال

لتأمني بعد فرتة ا ، جيب أن يشمل عدم القيام بذلك وهو توفري التأمني الذي يطلبه الدائن، ألن فشل املدين يف توفريذلك
ومع ذلك، إذا كانت  .(4 الثالثني يوًما يعترب خرقًا للعقد مقدًما، وال ميكن التنازل عن العقد دون توفري هذا التأمني املطلوب

القاعدة العامة هي السماح بالسحب املبكر للعقد، إال إذا كان من املستحيل يف بعض احلاالت التخلي عن الواقع، وبسبب 
، ال ميكن تنفيذ االلتاام يف الوقت احملدد، قد يتخذ املدين إجراءات غري قابلة للتنفيذ يف املستقبل، بسبب هذا خطأ املدين

العجا، ال ميكن تنفيذه تلقائًيا يف املستقبل كما لو أن بائع القطعة األثرية الوحيدة قد دمره قبل وقت التسليم احملدد وجتاهله. 
 .عدول اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد ممكنا يف هذه احلالة، كان من املستحيل

 
 

                                                           

لتاام، مطبعة املعارف، بغداد، مصادر اال –، وغين حسون طه، الوجيا يف النظرية العامة لاللتاام، الكتاب األول 43املصدر ذاته، ص (  0 
 .392، ص 0820

وهو أن "األصل ان يعرض التنفيذ العيين الكامل، ومع   92وأنظر أيضا ما ذكره الدكتور مصطفى عبدالسيد اجلارحي، املصدر السابق، ص   
 ريا من األمهية".ان يبلغ قدرا كبذلك جيوز أن يعرض تنفيذا جائيا وخيضع للسلطة التقديرية للقاضي فيجوز أن يأذن ويرفض الفسخ إذا ك

 .082، ص 2115مسري عبدالسيد تناغو، مصادر االلتاام، منشأة املعارف، االسكندرية، (  2 
)3 E. Allan Farnsworth , op . cit. , p. 591                      

االمريكي املوحد واليت جاء فيها ان العدول يكون "بأية طريقة  من القانون التجاري 2من القسم  600وهذا ما بي نته الفقرة الثانية من املادة     
 تبني للطرف املتضرر بوضوح ان الطرف املخل ينوي القيام بالتنفيذ".  

من القانون التجاري االمريكي املوحد بقوهلا "يكون العدول بأية طريقة على  2من القسم  600وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة (  4 
 من القانون". 2من القسم  618ان يتضمن ذلك أي تأمني ط لب بشكل مربر استنادا ا ى نص املادة 
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 " العدول:1890الطريقة التي حقق بها اتفاقية فينا لسنة " -ب
مسألة عدم السماح بإحلاق الضرر بالعقود، لكننا رأينا بالفعل أن االتفاقية اعتمدت  0891مل تنظم اتفاقية فيينا لعام 

على تنفيذها حىت يف ظل ظروف قاسية.  وحثهموالتحقق منها حيثما أمكن، مبدأً أساسًيا يتطلب احلفاظ على العقود القائمة 
 .(0 إن صياغة االتفاقية تبطل عقد البيع الدويل ما مل يتسبب استمرار العقد يف ضرر ال ميكن إصالحه ألحد الطرفني أو كليهما

وأداء  ن املدين، ميكن للمدين تغيري رأيهوبناًء على ذلك، إذا اختار الدائن االحتفاظ بالعقد دون إلغاء العقد بعد أن يدي
وبعبارة أخرى، حيق للدائن أن يعلن إهناء . (2 نالتااماته مبوجب العقد يف أي وقت، ويلتام الدائن بعد ذلك بقبول إخالل املدي

اء العقد على . وتنص االتفاقية على أن الدائن الذي ينوي إلغ(3 العقد بسبب اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد وليس التااماته
أساس اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد جيب أن خيطر املدين هبذه املسألة إلعطائه الفرصة لتقدمي تأمني كاٍف لتجنب إبطال 
العقد. ومع ذلك، يف بعض احلاالت، إذا ذكر املدين بوضوح أنه لن يفي بالتااماته، إذ ال جيوز إخطار املدين. ميكن القول هنا 

لغاء الدين أكثر صعوبة مما كانت عليه عندما يتم إخطاره، ألن اإلشعار يتطلب من الدائن قبول التأمني أن فرصة املدين إل
 .(4 الذي قدمه املدين يف ظروف كافية

من االتفاقية على أنه إذا أعلن الدائن صراحًة أنه لن يفي بالتااماته، فينبغي على الدائن أن  22من املادة  3وتنص الفقرة 
أنه ينوي إلغاء العقد. كما رأينا، فإن الغرض من اإلشعار هو السماح للمدين بتوفري تأمني كاٍف للتنفيذ ملنع إلغاء  خيطر املدين

إذا حرم املدين من فرصة تقدمي هذا التأمني، فقد حيرم  .الدين، بينما ي فسر تقدمي تأمني كاٍف على أنه رفض اإلضرار بالعقد
قبل إهناء العقد؛ لذلك قال أحدهم: "اإلعالن األصلي عن عدم تنفيذ العقد إعالن ال املدين من فرصة التخلف عن السداد 

ومع ذلك، قد ال يكون إيقافه سهاًل. مبا أن املدين قد حرم من احلق يف توفري تأمني مناسب للتنفيذ، فال توجد  .(5 رجوع فيه
 .(6 سمح فيه بإخطار املدينفرصة لتجنب إبطال العقد، لذلك من املمكن أن يدرج يف البند وقت ال ي

 
 

                                                           

)1    Mercedeh  Azeredo da Silveira, OP. cit., p. 23. 
 .22( املصدر ذاته، ص 2 
 .31( املصدر ذاته، ص 3 

 .M. Gilbey Strub, op. cit., p.499أنظر:     4(
(5 ) Fritz Enderlein & Dietrich Maskow, International Sales Law: United Nations 
Convention on Contracts for the InternationalSale of Goods; Convention on the 
Limitation Period in the International sale of Goods 285 (Oceana Publications 1992), p.  
293.  

 .44-43السابق، ص  ( عبداحلي حجازي، املصدر 6 
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 شروط العدول:  -ج
عندما ينفذ املدين التنفيذ املتأخر للدين أو يقدم عرًضا فعلًيا، سريفض القاضي استبعاد اإللغاء، ألنه يف هذه احلالة، ليس 

ن القاضي واضًحا،  يكما مل .لديه احلق يف الرد على طلب الدائن؛ لذلك ال ميكنه إلغاء العقد وليس له احلق يف أن يقرر بنفسه
، فإن هذا األداء يضر بالدائن، أي أنه طاملا كان ذلك ممكًنا للدائن، فإن التنفيذ املتأخر سيقضي على وألسباب مشروعة

شروط عدم األداء، لكنه ال يستطيع احلكم وتاويد البائع بالواقعية فسخ عقد البيع املعروض بالنسبة لإلبطال، لذا لن يتم 
 .(0 اختفاء متطلباتهاإللغاء بسبب 

يف حالة عدم ابطال العقد يف القانون األجنلو أمريكي، سيتم إبطال عواقب مجيع االنتهاكات، أي مطالبات التعويض 
حبقوق األطراف اليت انتهكت كما احتفظ القضاء . (2 وأداء االلتاامات املتبقية واإلعفاء من شروط عدم األداء قبل التنفيذ

 .(3 ملتضرر خالًيا من أي تأخري ناجم عن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، وكان الطرف االعقد
واستناداً إ ى األحكام املذكورة أعاله، إذا كان من املمكن يف القانون املدين جتنب اإللغاء بعد انتهاء مدة االلتاام، ولكن 

إذنه  ين أن يشري بأي شكل من األشكال إ ىبعد تقدمي مطالبة اإللغاء وإصدار حكم غري حمدود، األول هو أنه ال ينبغي للمد
اماته يف املوعد كما يشري إ ى أن املدين ينوي الوفاء بالتا ،  أو سلوكه بشأن اإلخالل بالعقد يف املستقبل. ويشري إ ى هذا العدول

 .احملدد

  

                                                           

، الذي قضى بأن "عدم اشتمال العقد على الشرط 0853مايو  04( وأنظر قرار حمكمة النقض املصرية املذكور يف املوضع ذاته، نقض مدين  0 
ذا الوفاء هالفاسخ الصريح من شأنه ان يكون للمشرتي دفع الثمن ولو بعد انقضاء األجل احملدد يف العقد بل وبعد رفع دعوى الفسخ ويكون 

 مانعا من إجابة طلب الفسخ".
 من الريستيتمنت الثانية للعقود. 256على املادة  (a)التعليق (  2 
 من القانون التجاري االمريكي املوحد. 2من القسم  600الفقرة الثالثة من املادة (  3 
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 اسبقية الخطأ في اإلخالل المسبق بتنفيذ العقد:المبحث الثاني
لعقد هو عدم الوفاء بااللتاامات وفًقا للقانون ومتطلبات أي طرف متفاوض، وهو ما قد يكون اخلطأ املسبق بتنفيذ ا

يتعارض بال شك مع مبدأ حسن النية والثقة، والذي ميثل اإلطار العام لتنفيذ أي التاامات، أو قد يفتقر إ ى آلية التعاقد مبعىن 
اخلطأ إ ى أنه مت تعليق التفاوض على العقد بعد  أو يشري هذا .العقد. إذ يتفاوض هبدف الوصول إ ى عقد وأهداف أخرى
 الوصول إ ى املرحلة املتقدمة، ومثل هذا املقطع غري معقول.

هذا يعين أنه عندما نقوم حبل اخلطأ، فسوف نتحمله كجاء من مسؤولية االخالل املسبق بتنفيذ العقد، ألنه باإلضافة إ ى 
د، فإنه ت، بسبب اخلطأ الذي حدث يف مرحلة اإلخالل املسبق بتنفيذ العقاحلالة اليت حتدث فيها املسؤولية يف بعض احلاال

بداًل من ذلك، قد يكون بسبب االحتيال أو السلوك االحتيايل  .حيسب املدخالت التأثري ال عالقة له بالتفاوض على العقد
، أو ألنه ميكن إذا كان العقد غري صاحلنا هي ما من قبل أحد الطرفني، التأثري على الطرف اآلخر ودفعه للعقد، ألن العقوبة ه

 إرجاع العقد إ ى املرحلة املسبقة بتنفيذ العقد.
لذلك سوف نناقش هذا املبحث ونتطرق يف تقسيمه ا ى مطلبني، نتكلم يف املطلب األول عن حتديد السلوك اخلاطئ، 

 ويف املطلب الثاين عن عواقب اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد.

 ديد السلوك الخاطئتح:المطلب األول 
جيب حتديد سلوك املفاوض، وهو أمر خاطئ، ومن أجل حتديد هذا السلوك، من ناحية، جيب شرح معايري اخلطأ، ومن 
ناحية أخرى  جيب وصف اخلطأ؛ وسنقوم بإدراج هذه الفكرة يف فرعني، نناقش على وجه التحديد الفرع األول وهو معايري 

 ما الفرع الثاين أوصاف اخلطأ املسبق بتنفيذ العقد.اخلاطئ املسبق بتنفيذ العقد، بين

 معيار الخاطئ المسبق بتنفيذ العقد:الفرع األول
ميكن القول أن اخلطأ لن يتحقق ببساطة عن طريق قطع املفاوضات، ألن مثل هذا االنقطاع قد يكون منطقًيا؛ بل على 

. فالثقة (0 عن التفاوض، جيب اعتبار انقطاع التفاوض إخالالً  العكس، عندما يؤدي االنقطاع إ ى تدمري الثقة الشرعية الناجتة
القانونية هي معيار لقياس ما إذا كان سلوك املفاوض صحيًحا، وهل ميكن استنتاج شرعية الثقة من خالل استنتاج أن الظروف 

مبعىن   البداية أم التطور،، يفاحمليطة بوثيقة التفاوض نفسها هي سلوك الطرف املتفاوض واملرحلة اليت وصلت إليها املفاوضات
سيؤثر وقت مقاطعة املفاوضات على ما إذا كان كل طرف قد ولد ليؤمن بأنه سيؤدي إ ى  .(2 أهنا أقرب ملرحلة إبرام العقد

                                                           

، ص 0882امعة النهرين، اجمللد االول، العدد الثالث، ( صربي محد خاطر، قطع املفاوضات العقدية، حبث منشور يف جملة كلية احلقوق، ج0 
030. 

(2)Schmidt(j), negociation et conclusion et contrat, paris, 1981, p. 108 
ل، الكويت، سالوكذلك ينظر يف نفس املعىن عبد احلي احلجازي، النظرية العامة لاللتاام، اجلاء االول، مصادر االلتاام، اجمللد الثاين، مطبعة ذات الس

 .585، ص 0892
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 .إبرام العقد، لذلك إذا أحرزت األطراف يف املفاوضات تقدًما كبريًا، فسيكون هلا تأثري يف النظر إ ى الطرف الذي أهنى العقد
كالمها يعتقدان أن العقد سينتهي ويوقع، مث فجأة قام شخص بقطع العقد دون أي سبب أو سلوك، وال شك أنه خمطئ   و

هنا، وحكم أنه إذا كان أساس املفاوضات قبل توقيع العقد هو تقليص حرية هذه املفاوضات يف أي وقت، فهذا غري مسموح 
العقد  يعتقد قانونًا أن كل طرف يعتقد أن الطرف اآلخر يقوم بالتوقيع علىبه وإن استغرق التحضري وقتا طويال، إ ى حد ما، 

جبدية إذا توقفت هذه املفاوضات الحًقا بسبب انقطاع أحد األطراف، وبسبب االختالفات يف بعض الرسوم، فسيكون ذلك 
 بال شك خطأ وسيسبب الضرر ومينح الطرف اآلخر احلق يف املطالبة بالتعويض.

هو انتهاك الثقة القانونية الناجتة عن املفاوضات، إذا كان القاضي مبنيًا على عوامل موضوعية واضحة إن ركن اخلطأ 
واستخلص القاضي من البيئة احمليطة باملفاوضات، فسيكون خطًأ. وهذا يشمل خربة أحد األطراف املتفاوضة يف موضوع 

. ميا القضاء الفرنسي الناس العاديني عن احلرفيني (0 ة توقيع العقدالتفاوض املؤهالت املعرفية والفنية على أساس اخلربة التفاوضي
وحكم أنه إذا كان بإمكان احلريف أن يوظف جتربته اخلاصة، فلن يكون يف عجلة من أمره للثقة يف مفاوضاته والتصرف وفًقا 

 .(2 هلذه الثقة، ألن املفاوضات ال تنتهي دائًما بإبرام العقد
ف ييم شرعية الثقة بداًل من تقييم املؤهالت الشخصية لكال الطرفني. على سبيل املثال: يعرت لذلك، ضع يف اعتبارك تق

القضاء الفرنسي أنه إذا أجريت املفاوضات على أسس اقتصادية ال ختتلف اختالفًا جوهريًا عن األساس الذي مت إبرام العقد 
 .(3 د العقدعليه، وقد انتهت املفاوضات سيكون العقد مليًئا بالثقة يف حتدي

 أوصاف الخطأ المسبق بتنفيذ العقد:الفرع الثاني
املقصود باخلطأ املسبق بتنفيذ العقد هو ما أصدره أحد املفاوضني و تسبب يف اخلطأ، ما جعله   مسؤواًل عما فعله، لذا 

طلب درجة معينة من باإلضافة إ ى ذلك، ما إذا كان اخلطأ يت .جيب تلبية بعض اخلطأ شروط مثل املساس بنية مفاوض آخر
اجلاذبية جلعل اخلطأ جسيًما، أو أن اخلطأ يكفي لتمثيل خطأ عادي، وبالتايل سوف نتطرق لنية االضرار عند النقطة األو ى، 

 مث نواصل دراسة جسامة اخلطأ عند النقطة الثانية وعلى التوايل.

 اواًل: نية الضرر:
ته عن نية إضرار املفاوض حىت يتم احلكم عليه بسبب مسؤولي ذهبت بعض احملاكم الفرنسية بأنه جيب أن يكون هناك

األضرار خلرقه الثقة القانونية، ولكن بعد ذلك أخذت بني طلب هذه النية وعدم وجود هذه النية حىت مت حل عدم تنظيم 

                                                           

، رقم 3، 2، ص0886، جمموعة القواعد اليت قررهتا حمكمة التمييا، القسم الثاين، اجمللد الثاين، يونية 20/4/0196" يف 5( طعن رقم " 0 
، ص 2110، 2111ة، ، نقال عن حممد عبد الظاهر حسني، اجلوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، دار النهضة العربية، القاهر 06
89. 

 .024، نقال عن صربي محد خاطر، املصدر السابق، ص 2/3/0864( نقض مدين يف  2 
 .82، ص 0889( سلمان براك دايح اجلميلي، املفاوضات العقدية، رسالة ماجستري مقدمة ا ى كلية احلقوق، جامعة النهرين،  3 
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قاطع  وذلك ،ألنه بعد أن أخطأ املفاوض وطالب بتعويض، .القصد من الضرر يف النهاية على أنه وصف خاطئ للعقد
املفاوضات دون سبب وجيه، وقد ال تتمكن احملكمة من إجباره على التعويض ألنه مل يكن ينوي إيذائه. هذا اجتاه معقول، 

 .(0 ألن اهلدف العام ضمن نطاق املسؤولية املدنية هو التعويض عن اخلسائر بدالً من معاقبة األخطاء
كانت اجلرمية متعمدة، فعندئذ إذا متت املوافقة على اخلطأ أو جمرد   وإذا اختلفت شدة اجلرمية  العقوبة( باختالف ما إذا

نص على وجدنا أن حمكمة االستئناف العليا الفرنسية مل ت، إمهال وخرق للعقد، فلن ختتلف الغرامة املدنية  التعويض( أيًضا
ة اإلضرار من شرعي لطلب ني القصد من الضرر يف هذا الصدد لوصف اخلطأ املسبق بتنفيذ العقد. إذا مل يكن هناك سبب

 أجل حتديد املسؤولية مقابل العقد.

 ثانياً: جسامة الخطأ:
كان من الضروري التكيف مع انقطاع ،  و ال تضيع من ناحية أخرى من أجل احلفاظ على مبدأ حرية العقد من ناحية،

جة ل األخطاء املسؤولية وبتحديد در املفاوضات أو اإلخالل بااللتاامات الناشئة عن ذلك، من ناحية أخرى، جيب أن تتحم
. ومع ذلك، من منظور مايل، مل يتم أخذ هذا االجتاه، ألن (2 اجلسامة، أي جيب أن يكون هذا خطأ فادًحا يف نظام املساءلة

 .(3 القضاء الفرنسي حدد الفرق بني القضيتني بناًء على املؤهالت املختلفة لألطراف املتفاوضة، على النحو التايل

 الت إجراءات المفاوضات بين الحرفيين:حا -أ
من الواضح أن املصطلح احلريف يشري إ ى أن الشخص الذي ميارس نشاطًا لديه خربة ومعرفة أكرب من اآلخرين، وقد ال 

 ؛حرية التعاقد ون إ ى أكرب قدر منيكون لدى نظرائه نفس املؤهالت؛ لذلك إذا كانت املفاوضات بني احلرفيني، فإهنم حيتاج
الطرفني يتفاوضان وفقًا لقواعد املنافسة يف السوق، عالوة على ذلك، إذا كانت قواعد املنافسة ال تقضي على إمكانية  ألن

وعد احلريف اخلاطئ بقطع املفاوضات يف املقابل، فإهنا تتطلب من احلرفيني احلصول على حرية أكرب يف التفاوض من الشخص 
ديه مؤهالت واسرتاتيجيات  يف جمال التفاوض، ألنه جيب أن يكون قد أجرى مفاوضات . وبعبارة أخرى، فإن احلريف ل(4 العادي

                                                           

 .024( ينظر هبذا املعىن: صربي محد خاطر، مصدر سابق، ص 0 
( ورد ذلك يف حكم صادر يف قضية تفاوض فيها متعهد بناء مع احد االشخاص لشراء قطعة ارض، وملا كانت االستفادة منه اال بشراء القطعة  2 

وض معه ال ااجملاورة هلا، بادر ا ى شراء هذه القطعة االخرية ثقة منه بان املفاوضات ستنتهي بشراء االو ى وتبني له فيما بعد ان الشخص الذي يتف
يس ل ميلك قطعة ارض اال على وجه الشيوع وان احد الشركان مل يوافق على بيعها، لذلك اقام الدعوى عليه، ودفع حمامو املدعى عليه بان موكلهم

فاوضات بانه مللديه نية االضرار اال ان حمكمة النقض مل ترتدد يف احلكم مبسؤوليته، مقرره بذلك ان نية االضرار ليست شرطا يف تكييف قطع ا
 خطأ.

 (.25، هامش رقم  024نقال عن صربي محد خاطر، مصدر سابق، ص 
 (.0، هامش رقم  83وكذلك اشار اليه: سلمان براك، مصدر سابق، ص 

 .024( وملايد من التفاصيل راجع صربي محد خاطر، مصدر سابق، ص 3 
 .042، ص 0829الول، مطبعة جامعة القاهرة، ( حممود مجال الدين زكي، مشكالت املسؤولية املدنية، اجلاء ا 4 
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سابقة. وقد راقب القضاء الفرنسي القضية ونظر فيها، لذلك وجدنا أنه مت التأكيد على أن املوعد النهائي للتفاوض قد مت 
. ولكن للوهلة األو ى يبدو أن (0 لتكييفه مع اخلطأتعديله إ ى خطأ، ويف أحد قراراته ذكر أن اخلطأ كان واضًحا وأنه مل ينتهك 

شرط الوضوح اخلاطئ مرتبط باإلثبات اخلاطئ، ولكن ليس خبطورة اخلطأ، لكن الرأي األصح مييل إ ى اشرتاط أن الوضوح 
 .(2 قيسون حدوث األخطاءالذين به ياخلاطئ قاس السيما استخدام احلذر ملعايري احلرفيني 

، ألن احلريف أكثر خربة ومعرفة من الشخص العادي، مما يسمح له حبماية مصاحله مع احلريف ليميبدو أن هذا اجلانب س
 املسؤول عن األخطاء.

 حالة اجراء المفاوضات بين الحرفي و الشخص العادي: -ب
اوضان فال يتوجب على كال الطرفني التفاوض من حيث األقدمية ويسعون إ ى املساواة يف األخبار والدراية، لكنهما يت

أحيانًا وفًقا آللية ما، أحدمها يعين حرفًيا واآلخر هو شخص عادي، واألول تفهم فانغ اجلوانب التقنية للعقد أكثر مما يفهمه 
لذلك، عند التكيف مع انقطاع املفاوضات أو انتهاك االلتاامات الناشئة عنها، جيب مراعاة قدرة احلريف،  .الناس العاديون

ة، وعند التفاوض مع الناس العاديني، خاصة عندما يكون املستهلك مستهلًكا، يتم ذلك عن طريق وهذا خطأ يف املسؤولي
 . (3 توسيع مسؤوليات احلرفيني

إذا مت إهناء التفاوض بسبب خطأ حريف، حىت إذا كان اخلطأ ميثل فقط انقطاًعا للتفاوض، فإنه يكون مسؤواًل. والسبب 
إذا كانت الصورة حتمل هذا  .(4 ني أكرب من الثقة اليت خلقها املفاوضون يل بنفس الكفاءةهو أن ثقة الناس العاديني يف احلرفي

املعىن، فسوف يسأل احلريف عن أخطائه وان مل يكن جسيما، ولكن إذا كان احلريف هو الطرف املتأثر باألخالل و املفاوضات، 
 فهل سيسأل الناس العاديني دون حتديد وصفه اخلاطئ؟

ديه املؤهالت للتفاوض على الفن، فإن ثقته حمدودة، خاصة ألن هذا السلوك هو جاء من نشاطه االقتصادي ألن احلريف ل 
ة التفاوض بني شخص حاللذلك، يف  املعتاد، لذلك ال يريد مجيع املفاوضات كافة اليت جيريها ا ى ابرام عقود مع كافة عمالئه.

 .(5 ا مل يكن جسيما، فإنه ال يسأل الشخص العادي عن اخلطأ اجلسيم، يسأله احلريف عن أخطائه العادية، وإذعادي وحريف

  

                                                           

 .024( صربي محد خاطر، مصدر سابق، ص  0 
(2 )  Schmidt, op. cit. p.10. 
(3 ) V.ghestin(j). droit civil, les obligations le contrat . l. g. d. 1980. N. 483, p. p 393-395. 
(4 ) Schmit, op. cit, p. p 110-111. 

 .025طر، مصدر سابق، صصربي محد خا(5 
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 عواقب االخالل المسبق بتنفيذ العقد:المطلب الثاني
عندما خيتار الدائن تنفيذ استنتاج حول التخلف املستقبلي للمدين، عندما يقوم الدائن هبذا العمل بالطريقة اليت طلبناها 

ختتلف هذه التأثريات يف نظام القانون العام ونظام القانون املدين، بعد أن قدم الدائنون سابًقا، سيكون هلا بعض التأثري. 
االستنتاجات املذكورة أعاله، وضع القانون األجنلو أمريكي قواعد عامة للتعامل مع تأثري اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد قبل أن 

 قد والسماح بالتعويض قبل تاريخ التنفيذ.يتحقق العقد. ويتجلى ذلك يف نتيجتني رئيسيتني: إهناء الع
لتعويض عن ، حيق للدائن مقاضاة املدين لألثر الثاينمبوجب األثر األول، حيدد الدائن التااماهتم مبوجب العقد. ومبوجب ا

طاق ن اخلسائر اليت تكبدها بسبب خسائر املعامالت. أما بالنسبة للقانون املدين، فإن هذين املؤثرين جيدان نطاقًا داخل
كما رأينا بالفعل، ألن القانون املدين ال يضع قواعد   .التطبيق، لكنهما ال ينطبقان بشكل مباشر مثل القانون األجنلو أمريكي

عامة لألخالل املسبق بتنفيذ العقد. إذا كان إهناء العقد واملطالبة بالتعويض يقعان يف نطاق قضية القانون املدين قبل وقت 
ن ه، ويتم تضمينهما يف شكل االخالل املسبق بتنفيذ العقد، بعد شرح التأثريين املتقدمني، هدفنا، حنالتنفيذ املنصوص علي

 نعلم أنه من املمكن تعميمها على املواقف األخرى الواردة يف هذه الصور، واليت مل ينص عليها القانون املدين مباشرة. 
اء أحد التأثريين املذكورين أعاله، لذلك الفرع األول الغ لذلك نقسم هذا املطلب إ ى فرعني، ويف كل فرع نتعامل مع

 طالبة بالتعويض قبل وقت التنفيذ.العقد، واما الفرع الثاين امل

 إلغاء العقد:الفرع األول
جيوز فسخ العقد بانتهائه قبل اكتمال تنفيذه أو قبل بدء التنفيذ. وهبذا املعىن، خيتلف احلل عن انتهاء الصالحية، ألن 

ها يكون عندما يتم تنفيذ العقد بالكامل، ويكون احلل قبل تنفيذ العقد. قد يكون احلل اتفاقًا بني الطرفني، ولكن قد انتهائ
 .(0 يكون الفصل بسبب أسباب حيددها القانون، مثل اإللغاء أو احلل من جانب واحد

 ة إ ى تأثري الدائن لألخالل" بشكل أساسي لإلشار Terminationيف القانون اإلنكلو أمريكي، ي ستخدم مصطلح "
 .(2 املسبق بتنفيذ العقد

                                                           

، وعبداجمليد احلكيم، مصادر االلتاام، 566-565، مصدر سابق ذكره، ص 0( عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج0 
، فالعقد الله. ولكننا جند خلطا يف كلمات األستاذ حسن الذنون، اذ ذكر انه يفر ق "بني انقضاء العقد وبني احن421مصدر سابق ذكره، ص 

رابطة التعاقدية لينقضي بتنفيذه، أي بوفاء املدين بالتاامه على النحو املتفق عليه، أما االحنالل فرياد به إنقضاء العقد إنقضاًء مبتسرا، أي احنالل ا
. فقد عر ف االحنالل بأنه 099ص قبل التنفيذ أو قبل انقضاء مدة العقد الامين"، حسن الذنون، النظرية العامة لاللتاامات، مصدر سابق ذكره، 

ل، اإنقضاء مبتسر للعقد فجعله قسما لالنقضاء، مع انه فر ق بني االحنالل واالنقضاء قبل ذلك وجعل كل واحد منهما قسيما لآلخر. وعلى أية ح
 .لبدء يف هذا التنفيذفما نقصده من احنالل العقد هو املعىن املشار اليه يف املنت، أي زوال العقد قبل متام تنفيذه، أو قبل ا

(2 ) Jill Poole, op. cit., p. 320; Qiao Liu, op. cit., p. 562. 
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ألنه يف حالة اإلخالل السابق بتنفيذ العقد، مت الغاء القانون املذكور أعاله فقط للمستلم، ألنه هذا االستخدام خاص  
 يف هذه احلاالت مل يتم إلغاء العقد بأثر رجعي. ونتيجة لذلك، انتقد بعضهم قرارات قضائية معينة تستخدم مصطلح "

Rescission" د بدأ من البداية، حىت لو كنت قد وافقت على أن ألن معىن هذه الكلمة هو أن العق ،يف حاالت التحامل
 .(0 هذا التأثري لن يؤدي إ ى إخالل مسبق بتنفيذ العقد

اامات لإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، أي فيما يتعلق بااللت الدائنلذلك، فإن قاعدة القانون األجنلو أمريكي هي أن أداء  
وبعبارة أخرى، نتيجة لقبول الدائن إخالل املدين املسبق بتنفيذ  .أثر رجعياملستقبلية، أي إلغاء العقد، وليس هلذا اإلرجاع 

العقد، مت الغاء عقد االلتاامات املتبقية لكل طرف، و حيدث هذا اإلجناز مباشرة بعد القبول وال يعتمد على إجراءات أخرى، 
 .(2 دينوالغرض منه متكني الدائن من كسر االلتاامات مبوجب العقد املرفوض من قبل امل

، إلخالل املسبق بالعقدصور اإذا نظرنا يف القضايا اليت ينطوي عليها القانون املدين، واليت يتم تضمينها مجيًعا يف شكل 
فسوف جند أن القانون املقدم للدائن مبوجب القانون يسمح بإلغاء العقد. ومع ذلك، ال ميكن أن يتم هذا اإللغاء بطريقة 

ريكي، ففي القانون األجنلو أمريكي، مبجرد أن يشري الدائن إ ى أنه يقوم بعمل إلهناء إخالل مستقبلي مماثلة للقانون األجنلو أم
وباملثل، ال يعين اإللغاء يف القانون املدين دائًما إلغاء العقود بأثر رجعي. فيما يتعلق بالتحقق من صحة  يتم إهناء العقد، للعقد

بإهناء عقد  يسمح حاالت سقوط األجل، حاالت املذكورة أعاله إ ى ثالث حاالت:اإللغاء وفعاليته، ميكننا تقسيم احلاالت 
 . ، وحاالت اهناء العقد الاميناملقاولة قبل املوعد النهائي للتنفيذ

 الحالة االولى: حاالت سقوط األجل:
التاام مستوىف،  ملدين إ ىلن يؤدي انتهاء هذه الفرتة إ ى إلغاء العقد، ولكن سيتم تأكيد العقد من خالل حتويل التاام ا

ميكن للدائن أن يطلبه على الفور إذا نفذ املدين التنفيذ، فقد أوىف بالتااماته وانتهى العقد، وإذا رفض الدائن تنفيذ العقد، جيوز 
خيضع  .(3 رللدائن أن خيتار بني العقد الفعلي أو التنفيذ املدفوع للعقد وفًقا للشروط، أو إهناء العقد والتعويض إذا لام األم

طلب اإللغاء لتقدير القاضي، وقد يرى أنه رد على الطلب مث ألغى العقد، ولكن يف هذه احلالة، سيتم إلغاء فسخه وفًقا 

                                                           

(1 ) Robert Upex, op. cit., p. 239; Jill Poole, op. cit., p. 319. 
(2 ) Jill Poole, op. cit., p. 320; R.D. Mulholland, Business Law Today, 4th ed., The 
Dunmore Press Limited, New Zeland, 1995, p. 241; Clive M. Schmitthoff & David A.G. 
Sarra, Mercantile Law, 14th ed. Stevens & Sons, London, 1984, p. 154. 

، وعبد الناصر توفيق العطار، االجل يف 002، مصدر سابق ذكره، ص 3عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج(  3 
 .363لتاام، من دون حمل وال سنة طبع، ص اال
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. هذا على النقيض من الظروف اليت أدت إ ى قبول اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد من قبل القانون (0 للقواعد العامة إللغاء العقد
 .اإلنكلو أمريكي

ؤدي التخفيض يف احلد الامين إ ى التاام تعاقدي عاجل ألنه مت الوفاء بااللتاام املتأخر، وهذا يشمل مجيع النتائج الناشئة سي
عن احلق يف تنفيذ االلتاام، سواء كان مطلوبًا تنفيذه عينًيا أو مسموًحا به مقابل متطلبات الدفع أو احلل. هذا النوع من التأثري 

سريع الل املسبق بتنفيذ العقد، ألن املدين أصدر إخالال للعقد قبل تاريخ التنفيذ، وبالتايل، ال يتم تخيتلف عن ترتيب اإلخ
تاريخ الدين، ولكن هناك إخالل مسبق بتنفيذ العقد، لذلك يتم احلفاظ على االلتاام فقط بعد تنفيذ اإلخالل املسبق بتنفيذ 

د، العق اإلخالل املسبق بتنفيذوبعبارة أخرى يف حالة  .(2 اريخ تنفيذهالعقد ساري املفعول حىت ميكن القول أنه يسرع من ت
 .فإن ما حدث هو إلغاء العقد بسبب خطأ املدين، وحدث هذا اإللغاء قبل املوعد النهائي لتنفيذ العقد

اء العقد لغمن القانون املدين العراقي الضوء على هذه املياة من خالل منح صاحب العمل احلق يف إ 969تسلط املادة   
 ،دون انتظار تاريخ التسليم، لذلك مل يكتمل التسليم عند إلغاء الطلب، ولكن التسليم ال ياال متأخرًا بسبب مستقبله

 .فاالستنتاج املستحيل يعين أنه من املمكن إلغاء العقد مسبًقا
لحقوق اليت ه احلاالت، يكون لإذا اخنفضت مدة املنصب، فإن ما حيدث هو التعجيل بتاريخ الوفاء بااللتاامات. يف هذ

مينحها القانون نفس املعىن الذي يثبت للدائن خالل الفرتة احملددة للتنفيذ  إذا كان املوعد النهائي ال ياال قائماً(، وهو شرط 
 ى اإلبطال إألداء االلتاامات وفقًا لشروط العقد، يف ذلك الوقت، إذا فشل املدين يف الوفاء بالتااماته املطلوبة، وجلأ الدائن 

والتعويض، ميكن القول أن النتيجة كانت مماثلة لنتائج ما قبل التقصري من العقد، أي إهناء العقد واملطالبة بالتعويض قبل تاريخ 
التنفيذ األصلي. ومع ذلك، فإن هذا التشابه ليس سوى دليل حقيقي، ومن وجهة النظر القانونية، فإن طلب اإللغاء والتعويض 

 ملهلة الامنية يستند إ ى اإلخالل الفعلي بالعقد، وليس مقدًما. يكون اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد بسبب االلتااماتبعد انتهاء ا
املعجلة ؛ لذلك إذا كان املوعد النهائي ال ياال وفًقا إلعداده وشرح أفعاله يف التاريخ األصلي، فقد يكون املدين قادرًا على 

قت يتطلب منه تنفيذ عمليات خارج هذه احلسابات، وهو ما يتجاوز قدرته حدث هذا بسبب مع ذلك، فإن مرور الو   التنفيذ
ري املدين يف ، قد تشمل الفرتة القصرية تقصك ال يقبل بشكوى من هذه النتيجة. ووفًقا للتقرير املذكور أعاله، لذلئهخط

عد أو عدم تقدمي التأمني أو اإلفالس الذي و  إخاللني للعقد، أو إخالل إضعاف التأمني اخلاص الذي قدمه لضمان التنفيذ،
 .(3 به إذا اعترب اإلفالس خرقًا للعقد

                                                           

كما ال بد من اعذار املدين ألن جمرد حلول األجل ال يكفي لوضع املدين يف الوضع القانوين للمتأخر يف تنفيذ التاامه. عبدالرزاق أمحد (  0 
 .226، مصدر سابق ذكره، ص 2السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج

(2)  Williston, op. cit., §1311. 
 .Thomas W. Dunfee and others, op رأينا سابقا ان بعض القرارات االمريكية عد ت اإلفالس إخالال مسبقا بالعقأنظر:( 3 

cit., p. 341. 
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إذا مت اعتباره ضعيًفا أو ال يوفر تأميًنا، فهذا هو اخلرق احلايل للعقد، ولكن االستنتاج هو أن العقد الذي يتم مراقبته 
د، على من اإلخالل األول أي إخالل العقد إ ى هذا احللضمان عدم تنفيذ العقد يف التاريخ احملدد، سيتم استنتاج املستقبل 

سبيل املثال، إذا تبىن القانون العراقي االنتهاك املسبق ملبادئ العقد كما هو احلال يف القانون اإلجنلياي، هذا االستنتاج صاحل 
د ن القانون املدين مل يعتملك، نظرًا ألملوضوع املبدأ وميكن ترتيبه لفعاليته، أي إهناء العقد واحلق يف السماح باملطالبات. ومع ذ

، فإن هذه اآلثار مل يتم ترتيبها بشكل مباشر، ولكنها خفضت شدهتا وقررت التعجيل فكرة ما قبل التقصري كمبدأ عام
ا، إذا مل يفعل ذلك، وطلب الدائن إبطاهل .بالتااماته حىت يتمكن املدين من تنفيذ هذه االلتاامات وفًقا للعقد وجتنب إلغائها

 .فإن اإلبطال يرجع إ ى اإلخالل احلايل بالعقد وجيب أن خيضع لتقدير احملكمة

 الحالة الثانية: حاالت يسمح بإنهاء عقد المقاولة قبل الموعد النهائي للتنفيذ:
الت هي اأما الفئة الثانية فتتضمن احلاالت اليت يسمح فيها القانون بإلغاء الطلب قبل املوعد النهائي للتنفيذ، وهذه احل

من القانون املدين العراقي ألرباب العمل بطلب إهناء العقد قبل املوعد النهائي  968و  969عقود تعاقدية. تسمح املادتان 
أو عند حدوث طريقة تنفيذ خاطئة. لقد رأينا  ،للتسليم، وإذا تأخر املقاول عن بدء العمل أو إمتام العقد، فريجى عدم معاجلته

( من القانون املدين العراقي، وقد 996ل، ال ميكن تنفيذها يف هذه الظروف، وتستند القواعد إ ى املادة  أنه بسبب خطأ املقاو 
 مت إلغاء العقد مبوجب سيادة القانون، وميكن إرجاع هذا اإللغاء إ ى متطلبات القاعدة.

أية إجراءات لتحقيق استنتاجاته، مما وذلك ألن الدائن قد اختذ  .يتم إلغاء العقد من قبل املدين وفقا للقانون ولن يتوقف
يدل على أن املدين لن يكون قادراً على إكمال العمل يف املوعد احملدد. ومع ذلك سيحتاج أصحاب العمل إ ى اللجوء إ ى 

 .القضاء إلعالن هذا اإللغاء ومنح التعويض، ولن يكون حلكم احملكمة أثر إلغاء عقوبة اإلخالل
يسمح القانون بإبطال العقد قبل املوعد النهائي للتسليم. يف هذه احلالة  ليست هناك ومع ذلك، يف بعض احلاالت، 

؛ ألن حالة إفالس صاحب العمل يف العقد حاجة ملراجعة القضاء، ولكن ميكن إلغاء العقد مباشرة بعد التحقق منه. هذه هي
، ونرى أنه ميكن إلغاؤه مباشرة هاء العقد عند مترير ( بإلغ981القانون املدين العراقي يسمح للمقاول اليت نصت عليها املادة  

دون مراجعة قضائية، ألن استخدام اإللغاء هنا يعتمد على حقيقة معينة، ليس هناك شك أو إخفاء، والسلطة القضائية ليس 
 .(0 هلا قيمة يف هذا الصدد

غاء العقد وما مل يوافق الطرفان على إل وجتدر اإلشارة إ ى أن القانون العراقي يستخدم يف هذه احلالة مصطلح "الفسخ"،
تلقائًيا، فإن القاعدة العامة لإللغاء قضائية، وهو حتذير ولوم املشرعني العراقيني طريقة استخدام كلمة "الفسخ" يف هذا املورد، 

 .(2 يفضل استخدام كلمة "الغاء" أو "حتليل" بدالً من ذلك

                                                           

 .  022 ،  ص0828أنظر: عبداجلبار ناجي صاحل، انقضا، عقد املقاولة، اطروحة دكتوراه مقدمه ا ى كلية القانون يف جامعة بغداد سنة ( 0 
 ( املصدر ذاته، يف املوضوع ذاته.2 
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 الحالة الثالثة: حاالت إنهاء العقد الزمني:
، يف العقود القليلة املاضية، ال ميكن تصور التحلل بأثر رجعي، ومع ذلك. (0 ن طرقة الرد على الفسخ يف العقود الامنيةإ

ألن الوقت ضروري. ال ميكن حل هذه العقود بأثر رجعي، بل على العكس، فهي مرتبطة فقط باملستقبل، ألنه ال ميكن 
. من بني هذه العقود، فهناك عقود التوريد وعقود العمل وعقود (2 وقت النهاية استعادة الوضع إ ى احلالة السابقة، ولن يعود

اإلجيار، ويف حبثنا حول اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، وجد أن هذه العقود تقبل حتقيق إخالل العقد، ويتعلق العدد األول من 
 .(3 تأسيس هذا املبدأ بعقود العمل

والتوريد قبل انتهاء املدة احملددة له، مث حله للمستقبل فقط، وال يؤثر اإلهناء على  من املمكن إهناء عقد اإلجيار والعمل
العقود املنفذة يف املاضي. وبالتايل ميكن القول أنه وفًقا ملبدأ خرق ما قبل العقد يف القانون اإلنكلو أمريكي، فإن األحكام 

هناك عقًدا يتضمن التنفيذ املستقبلي، والطرف الذي خالف العقد افرتض أن  .القانونية إلهناء هذه العقود تشبه أحكام اإلهناء
املوقع قبل وقت التنفيذ، حىت يتمكن الطرف اآلخر من إهناء العقد واملطالبة بالتعويض عن اإلخالل. يف هذه احلالة، يرتبط 

هناء هذه العقود "إهناء" ألصح وصف إاإلهناء باملستقبل وليس له تأثري على املاضي، يعتقد األستاذ عبد اجمليد احلكيم أنه من ا
 .(4 وإهناء بأثر رجعي، لكن القانون املدين العراقي يستخدم مصطلح "الفسخ" يف هذه العقود

، اليت تنص 0821لعام  050من قانون العمل العراقي املادة  31فيما يتعلق بعقود العمل، ألغت الفقرة ب من املادة 
لسلطات املختصة إهناء عقود العمل برغباهتم الشخصية خالل فرتة معينة قبل انتهاء على أنه ال جيوز ألصحاب العمل أو ا

 .(5 مدة عملهم، وإال حيق للعمال احلصول على أجر كامل الفرتة املتبقية. هذا يعين أن العقد لن ينتهي
ما رأينا، فإن عقد، ألنه كلذلك، فإن طرد العمال قبل هناية فرتة العقد خارج نطاق معاملتنا من شكل التحيا إ ى شكل ال

، د العامة، يف هذه احلالةا للقواعنتيجة هذا التقصري هي أنه مبجرد قبول الدائن للتقصري السابق، سينتهي العقد، لذلك، وفقً 
جيب تعويض العامل وفًقا للمسؤولية التعاقدية لصاحب العمل، ويتضمن التعويض فقدان حقوق العامل واخلسارة اليت تكبدها، 

                                                           

"الفسخ يرد على كافة  235، ص 41، جمموعة املكتب الفين، السنة 6/3/0898( أنظر: قرار حمكمة النقض املصرية، نقض، جلسة  0 
ابق، ص انور العمروسي، املصدر السالعقود امللامة للجانبني، سواء أكانت من العقود الفورية أم كانت من العقود الامنية". نقال عن: املستشار 

026. 
، وعبداجمليد احلكيم، مصادر االلتاام، 038، مصدر سابق ذكره، ص 0عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج(  2 

 .441مصدر سابق ذكره، ص 
 ( اليت سبقت االشارة اليها.0953يف سنة   Hochster v. De La Tourقضية (  3 
 .441عبداجمليد احلكيم، مصادر االلتاام، مصدر سابق ذكره، ص (  4 
، 0، منشورات مكتبة التحرير، بغداد، ج0821لسنة  050يوسف الياس، قانون العمل العراقي، شرح مفصل الحكام قانون العمل رقم (  5 

 .031ون سنة طبع، ص ، وعايا إبراهيم، شرح قانون العمل العراقي، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، من د385ص 



97 

الفرضية هي أن التعويض جيب أن يأخذ يف االعتبار أن العامل يستمر يف العمل حىت هناية الفرتة مقدار األجور اليت  ولكن
 .(0 حيق لك احلصول عليها. ا ى هناية مدة العقد

لفرتة. اإذا كان العقد عقد إجيار، فإن الفرتة من تاريخ إلغاء العقد ستبقى صاحلة، وسيظل عقد اإلجيار ساريًا خالل هذه 
 .(2 امتياز املالك، اعتبارًا من تاريخ احلل النهائي، يعترب العقد ملغى وليس قبله

خالصة القول هي أننا نرى أوجه تشابه بني قوانيننا والقانون اإلجنلياي فيما يتعلق بإهناء العقود بني موردي العقود الامنية، 
قود لكن هذا التشابه يقتصر على هذه العقود، وخاصة العرض وعوليس هناك تأثري رجعي بناًء على االنتهاكات السابقة، و 

 العمل، ال تنطبق على العقود األخرى.

 رأي في حل مخالفة العقد بناء على مخالفة سابقة لإلخالل المسبق بتنفيذ العقد::الفرع الثاني
 Frostا. "اء العقد على أساس التحييف األيام األو ى عندما ظهرت هذه الفكرة كمبدأ يف القانون األجنلو أمريكي، مت إهن

v. Knight بعد فرتة، عندما   .، حدث اخلالف ألن املدعى عليه تعهد بالاواج من املدعي بعد وفاة والده0922" يف عام
كان والده ال ياال على قيد احلياة، أعلن أنه ال يريد الاواج منها، بعد ذلك بوقت قصري، رفعت دعوى ضده وكان والده ال 

ليه، ومع ذلك، رفضت احملكمة احلكم وأصدرته لصاحل املدعى ع لى قيد احلياة، لذلك حكمت هيئة احمللفني لصاحلها،ياال ع
املدعية دعوى  لذلك رفعت ؛ألنه كان من غري املتصور أن ينتهك املدعى عليه وعده بينما كان والده ال ياال على قيد احلياة

 .والد املدعى عليه ملعرفة ما إذا كان على استعداد للوفاء بوعده بالاواج منها قضائية مبكرة ألهنا اضطرت إ ى انتظار وفاة
اعرتض املدعي على القرار املعروض أمام املستودع، والذي نقض قرار احملكمة واختذ قرارًا لصاحل املدعي. وذكر 

هناء خاطئ للعقد، وميكن ميكن للدائن، إذا أراد  أن يعتقد أن الطرف اآلخر أصدر الرفض هو إ "Cockburnالقاضي"
اعرتض ويليستون على البيان ألنه كان متناقًضا منطقًيا، ووفًقا لرأيه،  .(3 رفع دعوى قضائية فور إخالل مسبق بتنفيذ العقد

قال: "إذا انتهى العقد، فال ميكنك مقاضاته وفًقا لذلك وإذا كان بإمكانك مقاضاة بناءً على العقد على الفور أو يف أي وقت 
  .(4 املستقبل، فهذا يعين أن العقد مل ينته بعديف 

يبدو أن ويليستون يشري إ ى الفرق بني التعويض املطلوب مبوجب مسؤولية العقد أو ضمانات العقد والتعويض املطلوب 
د له أثر قبعد فسخ العقد بسبب خطأ املدين. إذا قلنا أن الدائن ميكنه إهناء العقد بعد اخلرق السابق له، فهذا يعين أن الع

                                                           

السيد عيد نايل، شرح قانون العمل اجلديد، دار النهضة ، و 208، ص 2115( حممد علي الطائي، قانون العمل، املكتبة القانونية، بغداد،  0 
 .406، ص 2116-2115العربية، القاهرة ، 

 .596ذكره، ص ، مصدر سابق 0( عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج 2 
 ( أنظر تفصيالت هذه القضية يف:3 

 Keith A. Rowley, op. cit., p. 586-587.  
(1) Williston, op. cit., § 1301. 
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؛ يض مبوجب العقده املطالبة بالتعو رجعي وليس له أمهية قانونية، وهذا نتيجة الفسخ بعد ذلك، ال ميكن القول أن الدائن ميكن
ألن العقد مل يعد قائماً، نعم  جيوز له أن يطالب بالتعويض عن الضرر الناجم عن الفسخ. إن هذا تعويض خيتلف اختالفًا 

منوح يف العقد. ومع ذلك، إذا قلنا أن الدائن ميكنه املطالبة بالتعويض على أساس املسؤولية التعاقدية، جوهريًا عن التعويض امل
فإن هذا التعويض هو تنفيذ غري مباشر للعقد، األمر الذي يتطلب بقاء العقد سليمًا ويتعهد الدائن بتنفيذ التااماته مبوجب 

 (0 العقد
ه، طقية بشكل أكثر وضوًحا احلجة األكثر فائدة هي أنه ميكن للدائن وفًقا لرغباتيعتقد ويليستون أنه، من الناحية املن

يستعد الستخدام رفض الطرف اآلخر كسبب إلهناء العقد، مث يتم إبطال العقد متاًما، فال يوجد حق. وبالتايل، إذا قام الدائن 
د، ميكن للدائن حالة اإلخالل املسبق بتنفيذ العقبشيء، ميكنه اسرتداد قيمته مبوجب قاعدة "شبه العقد". وخبالف ذلك، يف 

 .(2 إهناء العقد دون تنفيذه  احلصول عليه وهو الدفع اخلايل من احلق يف حالة
يف الصياغة فقط، طاملا أن املدعي معفى  ولكن من وجهة نظر ويليستون املذكورة أعاله، ال خيتلف عما قاله اللورد كوبورن

ه كان فع، فهذا يعين يف الواقع أنه مت إهناء العقد. أدرك ويليستون ذلك وأجاب أنه افرتض أن تصرحيمن التنفيذ وله احلق يف الد
شكل غري تستخدمها ب خمتلًفا عن البيان السابق، ولكن فقط من حيث املعىن، ومع ذلك، هذه الكلمة مهمة جًدا إذا كنت

 هذا اجملال ويليستون، كان السبب اجلذري للنااعات يف، وستتبع الفكرة اخلاطئة احلكم اخلاطئ. كما خلص صحيح، فستتبع
 .(3 "هو عدم الرغبة يف استخدام عبارة "فسخ" أو "إهناء

على أية حال، وفًقا لـ "قانون الشروط العامة اإلنكلو أمريكي"، فإن إخالل العقد قبل قبول العقد يعين إهناء العقد عند 
ال جيوز إهناء العقد بأثر رجعي،  .البة بتعويض عن االخالل املسبق بتنفيذ العقد، و ميكن للدائن رفع دعوى قضائية واملطهقبول

 .(4 ولكن سيتم إهناء عقد االلتاامات املتبقية اليت مل يتم تنفيذها من قبل أي من الطرفني قبل تنفيذ االخالل املسبق بتنفيذ العقد
كيك ملبدأ مبدئًيا، كان قراري األويل هو السماح للدائن بتفهذه مياة خاصة يف هذا االخالل للعقد، فمن أول شيء وافق على ا

التااماته املتبقية مبوجب العقد حىت يتمكن من تلبية احتياجاته من مصدر آخر، وال يفقد وظيفته إال بعد إبرام عقد يثبت أنه 
 .(5 لن ينفذ يف الوقت احملدد

                                                           

 .595و  536، مصدر سابق ذكره، ص 0أنظر يف ذلك: عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، ج( 0 
)2    Williston, op. cit., § 1302. 

 ملصدر ذاته، ويف املوضع ذاته.(  3 
(4 ) E. Allan Farnsworth, op. cit., p. 589. 

"ان االكثر عقالنية وفائدة  Campbellواليت جاء فيها على لسان اللورد  0953يف سنة Hochster v. De La Tour قضية (  5 
مستقبلي ... وهكذا، وبدال من البقاء عاطال وصرف االموال يف للطرفني كليهما ان يكون املدعي حرا يف عد نفسه متحلال من أي تنفيذ 

 حتضريات ال فائدة فيها، فانه جيب ان يكون حرا يف البحث عن عمل آخر".
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، االعفاء من 0891ملسبق بتنفيذ العقد التفاقية فينا لعام إهناء العقد وفقًا لألخالل ا :فئاتميكننا تقسيم إ ى ثالث  
 حتقيق الشروط املسبقة لتنفيذ العقد، وحاالت اهناء العقد الامين.

 :1890الفئة أواًل: إنهاء العقد وفقاً لألخالل المسبق بتنفيذ العقد التفاقية فينا لعام  
العقود بسبب االنتهاكات السابقة. ووصف هذا احلل بأنه  موقفا خاصا بشأن مسألة إلغاء 0891اختذ اتفاق فيينا لعام 

على أن الدائن الذي يرغب يف إهناء العقد  22/2. وتنص املادة (declare the contract avoided 0"إلغاء العقد" 
ملدين فرصة ا يرسل إخطارًا إ ى املدين إلبالغه بنيته إهناء العقد، وليس هذا اإلخطار شكلًيا فحسب، بل جيب أيًضا أن مينح

ووفًقا لألصل، ال حيق للدائن إهناء العقد مباشرة بإخطار املدين أو تغيري موقفه  .لتقدمي ضمان كاف للدائن. جتنب إهناء العقد
أو رفع دعوى قضائية، ولكنه ملام برد املدين على إشعار اإلهناء. إذا قدم املدين ضمانًا كافًيا يف كل حالة، فيجب على الدائن 

  .(2 اء العقدجتنب إهن
ومع ذلك، ليس هذا اإلشعار ضروريًا دائًما، ولكن يف احلالتني املذكورتني أعاله، فإن اإلشعار ليس إلاامًيا، ويف كلتا 

يف  . (3 يف هذا الوقت أخطر املدين مثل الطوارئ احلالتني، يذكر املدين بوضوح أنه ال ينوي الوفاء بالتااماته، وال ي سمح للدائن
تني، إذا فشل املدين يف توفري تأمني كاف حتت ظروف أخرى، فإن إلغاء العقد سيؤدي إ ى فسخه الفوري دون كلتا احلال

 .احلاجة إ ى اتفاق بني الطرفني أو اللجوء إ ى احملكمة
راف طمن االتفاقية ال يؤدي إ ى إلغائه بأثر رجعي، ولكنه يتسبب يف قيام األ 22واإلعالن عن إلغاء العقد وفًقا للمادة   

 .(4 بالوفاء بالتااماهتم املستقبلية، وال ميكن ألي من الطرفني املطالبة باألداء املقابل ألداء العقد بعد إهنائه 

 الفئة الثانية: اإلعفاء من تحقيق الشروط المسبقة لتنفيذ العقد: 
لدائن التنازل د دورًا مهًما، أي أنه ميكن ليف القانون اإلنكلو أمريكي، يؤدي إهناء العقد وأداء االلتاامات املتبقية وفًقا للعق

عن الشروط املنصوص عليها اللتاامات املدين املرفوض. إذا كان االلتاام الذي رفضه املدين مشروطاً باألداء احملدد للدائن أو 
كون ، إذ ال يندما ينتهيع مسبق بتنفيذ العقد، لتقدمي أداء حمدد، يرفض املدين أداء التااماته، ويعترب الدائن الرفض مبثابة إخالل

، وهو شرط التاام ال ميكن للمدين قبوله. وال ميكن له أن يشرتط أن أداءه يعتمد على األداء الدائن مسؤوال عن عرض األداء
احملدد للدائن، ويفشل يف الوفاء بالتااماته بسبب عدم الوفاء هبا، وبالتايل ال ميكنه دفع تعويض، مث يصبح الشرط غري صاحل 

                                                           

" يف صوريت اإلخالل املسبق املباشر وغري terminate( وقد استعملت كل من مبادئ اليونيدروا ومبادئ قانون العقد األوريب كلمة "ينهي  0 
 .املباشر

)2    M. Gilbey Strub, op. cit., p. 498-499. 
، جمد املؤسسة 0فانسان هوزية، املطول يف العقود بأشراف جاك غستان، بيع السلع الدويل، القانون املوحد، ترمجة منصور القاضي، ط(3 

 .443-442، ص 2115اجلامعية للدراسات والنشر و التوزيع، بريوت، 
(4 ) Mercédeh Azeredo da Silveira, op. cit., p. 36.    
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يف إحدى هذه احلاالت، رفض املشرتي قبول املواد الكهربائية اليت مت شراؤها مبوجب عقده، .(0 ب سلوك املدين قبل التعاقدبسب
وقبل البائع الرفض، وطلب العقد من البائع تسليم أو عرض املواد قبل أن يدفع املشرتي الثمن وقبل أن يقدم البائع دعوى 

 وجادل املشرتي بأن البائع مل يسلم السلعة ومل يوردها. وقضت احملكمة بأن حق الدائن يف ،قضائية بناًء على انتهاكات سابقة
ول اإلخالل ، ألنه مت إهناء هذا االلتاام بقبد على املواد املقدمة أو املسلمةالتعويض عن إخالل مسبق بتنفيذ العقد ال يعتم

ء لتربير استثناء الشروط املسبقة غري املرضية.، و أحد اآلراء لقد وجدت عدة آرا .(2 املسبق بتنفيذ العقد الذي أصدره املدين
هو أن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد جيب أن يكون معادالً مع إخالل الدائن، ومن مث جيب استيفاء الشروط املسبقة يف هذه 

 .ن تلبية هذا الشرطالعقد، وال ميك احلالة، وهناك رأي آخر هو أن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد يعترب عقبة أمام الدائن لتنفيذ
أو مت التنازل  ،عن الشرط، أي أن الشرط قد انقضى واجته الرأي الثالث إ ى أن إخالل املدين املوجود مسبًقا للعقد هو تنازل

 (3 عنه يف هذه احلالة

 الفئة الثالثة: بنود العقوبة ومصير البنود غير الملزمة بعد إلغاء العقد:
، فسيتم اعتباره أواًل كعقد غري موجود قانونًيا، وسيتم حذف مجيع اآلثار. ووفقًا للرأي السائد ثر رجعيإذا كان العقد بأ

آنذاك، فإن اتفاقية التعويض اليت اتفق عليها الطرفان يف العقد ستختفي، مث إذا كان هناك تعويض، فيجب إصدار حكم، مث 
كل صارخ مع عواقب اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد يف القانون األجنلو . وهذا يتناقض بش(4 تكون احملكمة مسؤولة عن التقدير

                                                           

(1 ) E. Allan Farnsworth, op. cit., p. 589. 
 .0862يف سنة  .Midwest Engrg. & Constr. Co. v. Electric Regulator Corpقضية: (  2 
 أنظر يف هذه اآلراء:(  3 

Carter & Elisabeth Peden , op. cit., p. 5. J.W. 
تمنت الثانية للعقود هذا األثر بقوهلا "إذا ساهم اإلخالل املسبق الصادر من أحد الطرفني بصورة أساسية يف عدم من الريستي 255وتقرر املادة    

إذا ف حتقق شرط أحد التااماته، فان عدم التحقق هذا يكون مغتفرا". وأساس ذلك، انه ال ميكن ان ي طلب من أحد ما أن يقوم بعمل ال فائدة فيه،
بق الصادر من أحد طريف العقد ان حتقيق شرط االلتاام قد ال يتبعه تنفيذ هذا االلتاام، فان عدم حتقيق الشرط يكون ظهر بسبب اإلخالل املس

من الريستيتمنت الثانية للعقو                                                 ونصت على  255على املادة  (a)مغتفرا بصورة عامة. أنظر: التعليق 
اليت جاء فيها انه "ال جيوز ألحد الطرفني ان يتمسك بتخلف الطرف اآلخر عن التنفيذ، وذلك  0891من اتفاقية فينا لسنة  91ادة ذلك أيضا امل

 يف حدود ما يكون هذا التخلف ناجتا عن فعل أو ترك من الطرف األول".
Article 80: "A party may not rely on a failure of the other party to perform, to the extent that 
such failure was caused by the first party's act or omission". 

، وإبراهيم الدسوقي أبو الليل، الشرط 26، وانور سلطان، املصدر السابق، ص 35عبداجمليد احلكيم، احكام االلتاام، مصدر سابق ذكره، ص ( 4 
، وفتحي عبدالرحيم عبداهلل وأمحد شوقي حممد عبدالرمحن، شرح 040، ص 0892النهضة العربية،  اجلاائي يف العقود والتصرفات القانونية، دار

 52س 2409. وأنظر قرار حمكمة النقض املصرية املرقم 35، ص  2110النظرية العامة لاللتاام، الكتاب الثاين، منشأة املعارف، االسكندرية، 
، الشرط اجلاائي يف العقود املدنية بني القانونني املصري والفرنسي، املكتب اجلامعي احلديث، . نقال عن: إبراهيم سيد أمحد6/5/0896ق بتاريخ 

 .94، ص 2113، 0االسكندرية، ط
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، ألنه بالنسبة لاللتاامات املستقبلية فقط، ي عترب العقد قد انقضى من تاريخ القبول، حبيث 0891أمريكي واتفاقية فيينا لعام 
. (0 يض املتفق عليهاء العقد، مبا يف ذلك شرط التعو ميكن للدائن االمتثال الوارد يف البنود غري اإللاامية اليت لن يتم إهناؤها بإهن

. ومع ذلك، ووفًقا ملبدأ االستقالل لشرط (2 ومبا أن هذه الشروط ال عالقة هلا بالعقد، كوهنا شرط للتحكيم وتسوية املنازعات
، يظل شرط التحكيم 0884لعام  26من قانون التحكيم املدين والتجاري املصري رقم  23التحكيم املنصوص عليه يف املادة 

صاحلًا بعد إلغاء العقد. ويطلق شرط التحكيم  على الشرط املستقل عن العقد املوصوف باالتفاق إذا مت ذكر هذا الشرط يف 
العقد األصلي، فهو مستقل عن هذا العقد ألنه إجراء قانوين منفصل، حىت إذا كان مدرًجا يف العقد، وينطبق هذا االستقالل 

التحكيم املربمة يف اتفاقيات منفصلة بعد إبرام العقد األصلي، أو بنود التحكيم املربمة يف شكل شروط أيًضا على شروط 
إذا مت االتفاق يف العقد يف مجيع النااعات اليت قد حتدث أثناء تنفيذ العقد واليت تتطلب التحكيم، فإنه يشمل  .(3 التحكيم

 .(4 عت يف وقت إقامة العقد أو بعد فسخهمجيع النااعات اليت حدثت بني املقاولني، سواء وق
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) Jill poole, op. cit., p. 320. 
يض وط التحكيم( والتعو على ان املطالبة بالتعويض عن اإلخالل، وآليات تسوية املنازعات  شر  0891من اتفاقية فينا لسنة 90وتنص املادة    

من مبادئ اليونيدروا ومبادئ قانون العقد  8/315( و3 2/3/5االتفاقي والشروط اجلاائية ال تتأثر بابطال العقونصت على ذلك أيضا املادتان 
 األوريب حبسب الرتتيب. أنظر يف ذلك:

  , op. cit., p. 36.  Mercédeh Azeredo da Silveira 
الذي قرر ان الشرط اجلاائي الوارد يف العقد الذي اتفق  02/5/0892ق بتاريخ  50س  0952كمة النقض املصرية املرقم قارن هذا بقرار حم( 2 

، طفيه طرفاه على انه يكون مفسوخا من تلقاء نفسه من دون حاجة ا ى تنبيه أو انذار، وذلك إذا ما ختلف املشرتي عن سداد أي قسط من االقسا
د دفعه، هذا الشرط يكون مستقال عما تضمنه العقد من التاامات حبيث ال يكون هذا الشرط التااما تبعيا يسقط فضال عن ضياع ما يكون ق

حلديث، ا بسقوط االلتاام االصلي. نقال عن: إبراهيم سيد أمحد، الشرط اجلاائي يف العقود املدنية بني القانون املصري و الفرنسي، الكتب اجلامعي
. وأنظر يف ذلك أيضا: إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الشرط اجلاائي يف العقود و التصرفات القانونية، دار 93ص ، 2113، 0االسكندرية، ط

احلالة اليت يكون  –أي من سقوط الشرط اجلاائي  –، وما ذكره من انه "يستثىن من ذلك 044-043، ص 0892النهضة العربية، القاهرة، 
اهلامش  040الضرر الذي يصيب الدائن نتيجة فسخ العقد املتضمن لاللتاام االصلي". املصدر ذاته، ص  املقصود فيها من الشرط اجلاائي تعويض

 (.2رقم  
 .86-84، ص 2112، منشأة املعارف، االسكندرية، 0فتحي وايل، قانون التحكيم يف النظرية والتطبيق، ط(  3 
 .06، ص 0898القضاء، العددان الثالث والرابع، السنة الرابعة واالربعون، ناار الطبقجلي، تسوية املنازعات عن طريق التحكيم، جملة (  4 
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 تمهيد

ع ضاء على الضرر أو التحقيق فيه وعقوبة عامة على اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد عندما ال يستطيالتعويض هو وسيلة للق
القاضي اسرتداد القضية وتأثريها على املقاول عند منح العقد، فإن الضمان يعوض املدين عن الضرر، و يف بعض األحيان 

لية ما إذا كان املدين جمربًا أم ال. وال ياال على الدائن مسؤو يكون من الصعب على املدين أن يؤدي األداء عينًيا، بغض النظر ع
مطالبة املدين بضمان اخلسارة بسبب الفشل يف اهتام املدين مقدما، فإن هذا التعويض يعتمد إ ى حد ما على اخلسارة اليت 

قرير على النسبة أو هذا التتكبدها املدين، وهذا التعويض له شروط وعناصر وعوامل تؤثر على هذا التعويض. جيب أن يستند 
إذا خالف املدين االلتاامات التعاقدية، جاز للدائن  .مقدار اخلسائر اليت تكبدها الدائن بسبب اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد

 .أن خيتار بني هذه الطلبات يف أداء االلتاامات أو طلبات إهناء العقد وفقا للقواعد العامة بسبب هذا اخلطأ
دين عقده، مما يضر بااللتاام العام بأداء العقد حبسن النية ألداء التااماته، ويكون مسؤواًل عن الضرر لذلك، يرفض امل

الناجم عن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، وإذا كان املوعد النهائي لعدم الوفاء بالتاامه األصلي، يتم إضافة هذه االلتاامات إ ى 
  .عقدعلى االلتاام بواجب حسن النية، جيب ترتيب هذا االلتاام وبدء سريانه بعد إبرام الأثر املوعد النهائي واالستحقاق الفوري 

ال جيوز تأجيل أدائها إ ى التاريخ املنصوص عليه يف مجيع االلتاامات األخرى يلتام البائع امللام بنقل ملكيته يف وقت الحق 
تاريخ نقل امللكية،  حويل. هبذه الطريقة، حىت لو كان بالفعل قبلحيدده العقد بوقف مجيع األعمال اليت جتعل احلق غري قابل للت

 .سيكون يف الواقع أحد األفعال وسيتحمل بالتايل مسؤولية العقد
طاملا مت الوفاء مبسؤولية املدين، حيق للدائن تقدمي مطالبته يف القضية دون االضطرار إ ى انتظار املوعد النهائي احملدد ألداء 

وز رفع دعوى قضائية مبكرة ألن مصلحة القضية  كموضوع املطالبة( هي فقط ويتحقق ذلك من خالل إخالل وال جي االلتاام،
مسبق بتنفيذ العقد يف حقوق الدائن لكل دائن احلق يف إلاام املدين املتعاقد الذي يربطه بإخالص؛ فإذا خالف املدين هذا 

 .(0 على الفائدة. ت قبل مطالبات الدائن بالتعويضااللتاام، ميكن إدراك االنتهاك، وبالتايل ميكن احلصول 
ولتحقيق ذلك، عوضت حمكمة التجارية القضية، وكان ملخص القضية أن املدعي باع عشرة هواتف حممولة إ ى املدعى  

رتي ش، شريطة أن يكون املشرتي قد تسلم املبلغ قبل هناية العام. ومع ذلك، قبل هناية العام، أشار امل0832عليه يف مارس 
. وبعبارة أخرى، قبل املوعد النهائي للتسليم، 0832سبتمرب  31إ ى البائع أنه مل يستلم البيع، وقدم البائع دعوى قضائية يف 

وفًقا للفرق بني السعر املتعاقد عليه وسعر السوق، وي طلب تعويض املشرتي عن اخلسارة النامجة عن إخالله اللتاامات 
تاذ جابربيل واالستاذ فرناند دريدا احلكم، الذي استند إ ى رفض املدين التنفيذ، يف حاالت أيد كل من االس  .(2 التسليم

                                                           

 .025، ص 56، ص0842( راجع يف هذا الشأن: عبداملنعم الشرقاوي، نظرية املصلحة يف الدعوى، سنة 0 
(2) Affaire Comptoire  Havrais dimportation colonial c/ Giraud et pize. Tribunal du Havre 
1935 81e Annee     p. 68-72. 
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وال نرتدد يف  .(0 تكون إرادته واضحة على وجه التحديد، أنه ال يريد تنفيذه االلتاام بالعقد 0099منصوص عليها يف املادة 
 .ذ العقد بطريقة تتفق مع ما هو مطلوب حبسن نيةالقول إن إخالل هذا املدين لاللتاام هو التاام املدين بتنفي

. والسبب يف (2 تقضي قاعدة القانون الربيطاين بالتعويض فقط عن اخلسائر املالية الناجتة عن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد
فض دفع ر ذلك أن منح التعويض عن الضرر النفسي سيؤدي إ ى دعاوى غري ضرورية ومطالبات تعويض مفرطة، وبالتايل فإن 

التعويض عن هذا الضرر سيقلل من طلبات التقاضي. من ناحية أخرى، إذ ال يوجد معيار حمدد لتقييم قيمة الضرر املعنوي 
إذا كان القانون أو العقد ال يضمن اإلصابة الفعلية اليت جيب أن يتحملها املضرور، فإن  .)3(املطلوب حتويله إ ى تعويض نقدي

يف الواقع، يتأثر القاضي  .ضرر الفعلي الذي يستحقه، لذلك تبني اجلهة اليت حتدد مقدار التعويضالقاضي مسؤول عن تقييم ال
حتماً بعوامل أو ظروف معينة، ألنه حيدد العقوبة كعقوبة إلثبات املسؤولية أو منح التعويض. وبغض النظر عما إذا كانت هذه 

 .)4(لمحكمة املختصة وال ميكن للقاضي أن يتجاهلهالقرارات مذكورة يف القرار نفسه، ويرتك تقييم التعويض ل
عليه مت تقسيم الفصل ا ى مبحثني، نتناول يف املبحث األول: شروط استحقاق التعويض عن التأخري وكيفية تقديره، وقسِّم 

ة تقدير التعويض يا ى مطلبني، يف املطلب االول شروط استحقاق التعويض عن التأخري يف تنفيذ االلتاام، ويف املطلب الثاين كيف
عن التأخري يف تنفيذ االلتاام لإلخالل املسبق بتنفيذ العقد. أما املبحث الثاين: الضرر الذي جيربه التعويض وجااءاته، وقسم 

 ا ى مطلبني، املطلب األول  جااء التعويض عن األضرار، ويف املطلب الثاين العالقة بني خيار الدائن وحقوقه.

  

                                                           

 .316، ص 5. دريدا يف موسوعة دالوز، ج343، ص 2( انظر: جابولد يف مطول بالنيول وريبري، ج0 
(2) Lord Steyn in case of Farley v. Skinner, see: Mindy Chen-Wishart, op. cit., p. 494. 
(3) Mindy Chen-Wishart, op. cit., p. 494. 

 .322، ص 0880، بغداد، 0نظرية العامة لاللتاامات يف القانون املدين، ط( منذر الفضل، ال4 
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 ستحقاق التعويض عن التأخير وكيفية تقديرهشروط ا:المبحث األول
ولكي يتمكن الدائن من املطالبة ضد املدين الذين أخر أداء الديون املتأخرة، جيب أن تكون هناك جمموعة خاصة من  

، و خاصة بعض ةالشروط للتمتع هبذا النوع من التعويض، بعضها يتفق مع شروط التعويض العامة يف إطار املسؤولية التعاقدي
يكمن الفرق بني هذا النوع  .، كون هلا مصلحة قانونية، وما جيب أن يتوفر فيها من شروط الستحقاقهاهذه الشروط خمتلفة

من التعويض يف أسلوبه اخلاص يف التقدير، ألن طريقة التوزيع اخلاصة به مقسمة إ ى تقدير القانون الذي يكون املسؤول عن 
د ضاء الذي يقيم التعويض عن تأخر املدين يف تنفيذه لاللتاامات بوجه عام كجاء واححتديد احلقوق واملصاحل املشروعة والق

 .هو التعويض القانوين، وجاء آخر هو التعويض القضائي، ويف بعض احلاالت قد يكون اتفاقا
اللتاام، اشروط استحقاق التعويض عن التأخري يف تنفيذ  األولستتم دراسة هذه املواضيع، مقسمة إ ى مطلبني، املطلب 

 .أما املطلب الثاين سيتم فيه كيفية تقدير التعويض عن التأخري يف تنفيذ االلتاام

 شروط استحقاق التعويض عن التأخير في تنفيذ االلتزام:المطلب األول
، فإن التعويض الذي جيب أن حيصل عليه الدائن من املدين الحًقا اسة تدور حول طريقة خاصة للتعويضما دامت الدر  

دما حيدث إخالل مسبق بتنفيذ العقد، على املدين االلتاام بالبنود التعاقدية، طاملا أن هذا التعويض مرتبط بااللتاام التعاقدي عن
  .ووجود العقد الذي يتحكم يف العالقة بني الدائن واملدين هو أساس البحث

خطأ املدين ناجًتا عن تأخر أداء التااماته من  هذا هو الشرط األول اللتاام املدين جتاه الدائن يف إطار هذا العقد، كان
التاريخ املتفق عليه. ومبا أن الوظيفة الرئيسية للتعويض هي التعويض عن الضرر، جيب أن يستحق التعويض عادة إ ى الضرر 

حلالة االذي يلحق بالدائن. لكن هذا الشرط هو الضرر، وله خصوصية هلذا النوع من التعويضات اليت سيتم دراستها. يف 
األخرية، اما الشرط االخري فهو الدائن يعرب عن رغبته يف تعويض مدينة من خالل اإلنذارات واملطالبات. هذا املوقف هو حمور 

 طالبة.و امل نذاروقد ق سِّم على فرعني. الفرع االول تأخر املدين يف تنفيذ التاامه، اما الفرع الثاين اإل القرار،

 ي تنفيذ التزامهتأخر المدين ف:الفرع األول
خطأ العقد هو أحد الشروط اليت جيب استيفاؤها للتعويض واخلطأ، وهو شرط حتديد االلتاام التعاقدي الذي تقوم عليه 

، ضالً عن ذلكخطاء التعاقدية سوف تتحقق أيًضا، فاملسؤولية، وعندما يفشل املدين يف الوفاء بااللتاامات التعاقدية، فإن األ
لتاامات التعاقدية ولكن يتم تنفيذ العقد بطريقة خمتلفة عن االتفاقية، مث حتدث أخطاء العقد أيًضا لتأخر إذا قام املدين باال

ن من تأخر أداء االلتاامات هو شكل من أشكال صور اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد إذا كا. )0(املدين يف امتام هذا التنفيذ
لب تعويًضا من املدين. باإلضافة إ ى كونه شكاًل من أشكال اخلطأ مكن للدائن أن يطيفاملمكن استخدامه مع الضرر، 

                                                           

 .029، ص 2116، عمان، االردن: دار وائل للنشر و التوزيع، 0منصور اجمد حممد، النظرية العامة لاللتاامات  مصادر االلتاام(، ط(  0 
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التعاقدي، وميكن أيًضا تصنيف عملية تأخري أداء االلتاامات التعاقدية على أهنا باإلضافة إ ى عمليات اإلخالل غري احملققة 
 .واملعيبة، هناك حالة مؤهلة للحصول على تعويض

الوفاء بااللتاام عن طريق حتديد املوعد النهائي ألداء االلتاام، مث ال يفعل املدين لكي يؤجل املدين أداء االلتاام، جيب  
 .)0(ذلك، إذا مل يكن االلتاام قد انتهى بعد، فلن يكون هناك تأخري

ومع ذلك، إذا تأخر املدين عن أداء التااماته، سواء كان الدائن حيق له احلصول على تعويض، بغض النظر عن نوع االلتاام، 
واء كان االلتاام بالرعاية أو حتقيق النتائج، أو االلتاام بالعمل أو عدم العمل أو دفع مبلغ معني، من الضروري التمييا بني س

ام املدين بالدفع والتأخريات يف الوفاء بااللتاام بالدفع بشكل عام، ألن التا  ،اامات بدفع مبلغ من املالالتأخريات يف الوفاء بااللت
حلصول على النتائج، لذلك يف هذه احلالة، خطأ املدين هو ببساطة تأخر األداء يف التاريخ املتفق عليه املبلغ هو االلتاام با

املقدر يف وقت الطلب. هناك تطابق بني اهلدف املتوقع من هذا االلتاام  أي نقل ملكية العملة( وحمتوى خدمة الدين، وهو 
 .)2(نفس الشيء، أي نقل ملكية العملة

سبة لاللتاامات غري التاامات الدفع "الفائدة القانونية"، بغض النظر عما إذا كانت هذه االلتاامات مصنفة كالتاام أما بالن
)3 (للحصول على نتائج أو لتوفري الرعاية، فإن جاًء من االلتاام مبنح الدائن احلق يف طلب التعويض

. 

دين على لتأخري يف الوفاء بااللتاام جيب أن يقرتن بقدرة املاحلق يف التعويض عن تأخري أداء االلتاام غري مطلوب، ألن ا
أن يطلق على  و قبل .العمل بهاألداء، كما هو احلال يف الفقه اإلسالمي، الذي يتطلب القدرة على تأخري أداء االلتاام أثناء 

 .(4 هالتعويض املسموح باملدين مدين املماطل، ي طلب منه أن يلتام بالتعويض بناًء على الرأي القانوين ملثل هذا 
 :ميكن القول أن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد كأحد شروط احلصول على تعويض ينطوي على عدة أشياء هي

فع لذلك ليس هناك تأخري ألنه مل  يكن مستحق الد، التعويض عن التأخري هو الدين املستحق أو الدين املؤجل واًل:أ 
 .بعد

 .جةيستحق يف مجيع االلتاامات سواء كانت التاامات ببذل عناية او التاامات بتحقيق نتي إن التعويض عن التأخري ثانياً:
 .التأخري وحده كاٍف للحصول على تعويض، بغض النظر عن القدرة على الدفع ثالثاً:

                                                           

، االسكندرية، مصر، دار 0 الفقه االسالمي و القانون املدين، ط( العدوي، حممد شكري اجلميل، سوء النية واثره يف عقود املعاوضات يف 0 
 .494، ص 2119الفكر اجلامعي، 

، 0888، دون طبع، االسكندرية، مصر، دار اجلامعة اجلديد للنشر، 2سعد نبيل ابراهيم، النظرية العامة لاللتاامات  احكام االلتاام(، ج(  2 
 .92ص 

 .65، ص 2114لتاام، دون طبع، االسكندرية، مصر، دار اجلامعة اجلديدة، ابو السعود، رمضان، احكام اال(  3 
 .440، ص 2118، 0عيد، عادل عبد الفضيل، البيع بالتقسيط يف االقتصاد االسالمي، االسكندرية، مصر، دار الفكر اجلامعي، ط(  4 
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لبضائع يف ا جيب على املدين أداء التااماته التعاقدية يف الوقت احملدد يف العقد أو الذي حيدده القانون بعدما تكتمل 
 التاريخ احملدد يف عقد التوريد.... اخل، وهذا يعين أنه إذا تأخرت عملية التنفيذ عن التاريخ املتفق عليه يف العقد، فال يعترب أن

 .املدين قد أوىف بااللتاامات التعاقدية
ن إذا مل قوم املدين بسداد الديلكي يتأخر املدين يف أداء االلتاام، جيب سداد الدين خالل املدة احملددة، وبعد ذلك ال ي

 .(0 يكن هذا  الدين مستحًقا بعد، فال يوجد تأخري
ومع ذلك إذا تأخر املدين يف الوفاء بالتااماته، بغض النظر عن نوع حقوق الدائن سواء كان ذلك الوعد باالنتباه، أو 

ض؟ جيب فهل للدائن احلق يف املطالبة بالتعويحتقيق النتائج، أو الوعد باختاذ اإلجراء، أو التخلي عن العمل، أو السداد، 
 التمييا بني التأخري يف األداء العام والتأخري يف األداء؛ ألن املدين ملام بدفع مبلغ معني من املال فهو التاام لتحقيق النتائج. يف

تفق عليه، وهناك تطابق اريخ املهذه احلالة، أدى خطأ املدين ببساطة إ ى تأخري دفع املبلغ املعروف، أي املبلغ يف وقت طلب الت
بني الغرض املقصود من هذا االلتاام  أي نقل ملكية مبلغ معني من العملة( وضمان سداد الدين، وهذا هو نفس الشيء، أي 

 .)2(نقل ملكية مبلغ معني من العملة
يكون  لب من املدين أنمن أجل أن يكون املدين مؤهاًل للحصول على تعويض عن التأخري يف أداء االلتاامات، ال ي ط

لديه القدرة على أداء االلتاامات عندما يتأخر أداء الدين، وهذا هو احلال يف الشريعة اإلسالمية، اليت تتطلب القدرة على أداء 
االلتاامات عند تأخر أداء الدين. لذلك يطلق على املدين اسم املدين املؤجل ومطلوب منه دفع تعويض بناًء على الرأي 

 .(3 الذي يسمح هبذا التعويض القانوين

 األصل في التعويض عن اإلخالل المسبق بتنفيذ العقد:الفرع الثاني
تشري القواعد العامة، سواء أكانت عقدية أم تقصريية يف االخالل املسبق بتنفيذ العقد، إ ى احلق يف التعويض وهلا سلطات  

 التعويض والعوامل اليت تؤثر بشكل مباشر عليه، نظرًا ألناحملكمة، لذلك ميكن إجراء استثناءات، أي الوضع حول حقوق 
احملكمة ال تتبع مبدأ التعويض الكامل عن الضرر، فقد تنظر احملكمة من منظور عملي يف بعض االعتبارات الشخصية اليت ال 

ستكون خمتلفة بشكل   رتتعلق بالضرر نفسه، مبا يف ذلك شدة اخلطأ والوضع املايل املتأثر، ألنه قد يتم تقدير تعويض الضر 
لعب القضاء الفرنسي دورًا يف صياغة  عليه. كبري، سواء أكان أم مل يكن تقييم الضرر يف وقت تقييمه، أو يف وقت احلكم

القواعد العامة لتقدير األضرار، وأمهها مبدأ التعويض الكامل عن األضرار، ولكن يف هذه احلالة، قد يتأثر تقدير اإلضرار بعوامل 

                                                           

، االسكندرية، مصر، دار 0السالمي و القانون املدين، طلعدوي حممد شكري  اجلمل، سوء النية وأثره يف عقود املعاوضات يف الفقه ا(  0 
 .494، ص2119الفكر اجلامعي، 

، 0888، دون طبع، االسكندرية، مصر، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 2سعد نبيل ابراهيم، النظرية العامة لاللتاام  احكام االلتاام(، ج(  2 
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 .400، ص2118، 0االقتصاد االسالمي، االسكندرية، مصر، دار الفكر  اجلامعي، ط عيد عادل عبد الفضيل، البيع يف التقسيط يف(  3 
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أما القانون احلديث فميا بوضوح بني العقوبة اليت  . الضرر ستؤثر هذه العوامل على زيادة أو نقصان تعويضهمأخرى غري
تفرضها الدولة وعقوبة إحالة الدعوى إ ى املدعي العام، والتعويض الذي يدفع للمتضرر إلصالح أو ختفيف الضرر، ونالحظ 

ذلك  القصاص. وقد أيدت أحكام حمكمة االستئناف العليا يف العراق، مبا يف أن املشرعني العراقيني أحلوا التعويض املدين حمل
اليت تدعم هذا القرار الذي حكم "التعويض الذي حيكم األضرار والذي ال ينطبق على معاقبة اخلصوم  األحكام التميياية،

 .(0 اآلخرين أو ربح األضرار، ولكن فقط للتعويض عن الضرر
ر الضرر، ينطوي على طريقة التعويض، سواء كان ذلك تعويًضا عينيًا أم مبقابل من سلطة من حيث املبدأ، عند تقدي 

احملكمة املخولة من احملكمة بالتعويض عن أنواع خمتلفة من الضرر  سواء كانت املادية أم االدبية(، واليت سيتم تقسيمها إ ى 
 :نقطتني
وث بل أن يرتكب املسؤول اخلطأ. وقد تسبب هذا اخلطأ يف حديشري التعويض العيين إ ى إعادة الدعوى للحكم ق اواًل: 

ضرر، وهبذا املعىن، فإن تعويض الضرر أفضل من التعويض، ألنه يؤدي إ ى القضاء على الضرر وإزالته بدالً من البقاء يف احلالة 
 .)2(لية التعاقديةر من املسؤو و ليس من املستغرب إعطاء املال تعويضاً  خيل بشخص اخر، ألنه يتماشى مع هذه املسؤولية أكث

 :وهو ما سنتعامل معه  على النحو التايل، التعويض يف املقابل هو تعويض نقدي أو تعويض غري نقدي ثانياً:
هذا تعويض مقد ر مببلغ من املال وهذه طريقة شائعة، ولكن هذا هو مبدأ التعويض باملقابل  التعويض النقدي: -أ

. تستخدم معظم التشريعات للتعويضات النقدية كأساس (3 بادل فهذه طريقة تصحيح ناجحةباإلضافة إ ى كونه وسيلة للت
. من املعتقد أن التطبيق أسهل، ولصاحب العمل احلق يف املطالبة مباشرة بتعويض عن خرق املقاول اللتاامه (4 للتعويض

تجنب إحلاق على احملكمة أن تصدر حكًما ل بإكمال العمل. ويف مجيع احلاالت اليت ال ميكن فيها تقدمي تعويض عيين، جيب
الضرر بصاحب العمل، إذا استغرق األمر وقًتا طويالً إلعادة بناء الشيء املدمر أو إصالح العيوب اليت تظهر فيه، وتسبب يف 

الطلب يتضمن  نعدم قدرة املالك على استخدام املبىن أو استخدام املبىن أثناء العيوب املتبقية يف املبىن، فإن هذا النموذج م
 .(5 متطلبات تنفيذ وتعويض حمدد يف تنفيذ الطلب

                                                           

 .24، ص2115، 0جاسم لفته سلمان، املدخالت يف احداث الضرر تقصرياً، مكتبة اجليل العريب، ط(  0 
 .203، ص0852-0856فريد فتيان، مصادر االلتاام، مطبعة العاين، بغداد،  (2 
 .99، ص5، الفعل الضار و املسؤولية املدنية، ط2، اجمللد2 يف شرح القانون املدين، جسليمان مرقس، الوايف(  3 
مدين مصري بينما جند تشريعات اخرى كالقانون املدين الفرنسي مل يرد فيه ما يشري ا ى  020/2مدين عراقي، م  218/2انظر املواد  (  4 

 .أ عام يقضي بتعويض الضرر من دون بيان طريقة التعويض( مبد0042التعويض النقدي بشكل صريح حيث اوردت املادة  
حممد جابر الدوري، مسؤولية املقاول و املهندس يف مقاوالت البناء و املنشأت الثابتة، رسالة ماجستري مقدمة ا ى جملس كلية القانون، (  5 

 .0826جامعة بغداد، 
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. (0 لذلك، ال يوجد دليل مينع املقاول من املطالبة بتعويض عن اخلسائر اليت تكبدها املدعي عند جتاهل التنفيذ الفعلي 
عويض شاماًل، وهو ون التبالنسبة للخسارة اليت حلقت باملالك وخسارة الدخل بسبب هدم املبىن أو ظهور عيوب، جيب أن يك

 .(2 ما يعادل الضرر الذي حلق باملالك، لذلك باإلضافة إ ى التنفيذ الفعلي، ي سمح أيًضا بالتعويض النقدي
من القانون املدين املصري على  213مت اعتماد هذا من قبل معظم التشريعات. يف مصر، إذ تنص الفقرة الثانية من املادة 

نفيذ العيين مصرح به من قبل احملكمة، وبالتايل فإن صاحب العمل أو املقاول غري ملام باالختيار، أن التعويض النقدي أو الت
اذا كان يف التنفيذ العيين إرهاق للمدين جاز له  -2على أنه:   246يف القانون املدين العراقي، وتنص الفقرة الثانية من املادة 
 الدائن ضرراً جسيماً(.أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ال يلحق ب

من خالل النص ميكننا أن نعرف بوضوح أنه إذا كان التنفيذ الفعلي هو عبء املدين، فلن يتسبب احلكم بالتعويض 
النقدي يف إحلاق ضرر جسيم بالدائن، وال يوجد نص يف القانون املدين العراقي حيظر اإلذن مبوجب شرط التنفيذ للمادة 

النقدي كتعويض، وبصفة عامة، ال يلام أن يكون التعويض نقديًا هذا ما سنوضحه يف النقطة . يتم استخدام التعويض 255
 القادمة.

يهدف التعويض العيين إ ى إعادة الوضع إ ى ما كان عليه قبل وقوع الضرر؛ لذا فإن التعويض  التعويض غير النقدي: -ب
يكون تنفيذ اإلخالل تعويًضا نقديًا، أو أي مبلغ من املال، . مقابل كل ما سبق، ميكن أن (3 العيين هو أفضل طريقة للتعويض

أو ميكن احلصول على مثل هذا التعويض صورة أو أداء أمر معني ملصلحة املضرور، وسنقسم هذا املبحث  على مطلبني، 
خري يف تنفيذ االلتاام أخنص املطلب األول تقدير التعويض عن التأخري يف تنفيذ االلتاام، واملطلب الثاين تقدير التعويض عن الت

( على أن احلق يف التعويض عن األضرار اليت حلقت بصاحب العمل يثبت يف 069/068بأداء مبلغ من املال. تنص املادة  
( تنص على أنه إذا تعذر ذلك  اذا استحال على امللتام بالعقد أن ينفذ االلتاام 069نطاق القانون املدين العراقي، ألن املادة  

 .(4 م عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتاامه ما مل يثبت استحالة التنفيذ اليت نشأت عن سبب اجنيب ال يد له فيه(عيناً حك
اذا مل يكن التعويض مقدرا يف العقد أو بنص يف القانون فاحملكمة هي اليت تقدره(،  -0(، إنه: 068فيما يتعلق باملادة  

عقد سواء أكان االلتاام بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق عيين آخر أو التاام يكون التعويض عن كل التاام ينشأ عن ال -2 

                                                           

 .432، ص 0824و النشر و التوزيع، عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، دار الفكر للطباعة (  0 
، اجمللد االول،  العقود الواردة على العمل( مطبعة دار النهضة العربية، القاهرة، 2عبدالرزاق السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين،ج(  2 

 .245، ص 0864
راسة مقارنة(، يف القانون املدين االردين رسالة ماجستري عادل عبدالعايا مسارة، مسؤولية املقاول و املهندس عن ضمان متانة البناء   د(  3 

 .90، ص2112جاوعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، 
 مدين مصري(. 205تقابلها املادة  (  4 
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بعمل أو بامتناع عن عمل ويشمل ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع احلق عليه أو بسبب التأخري  
 .(0 ن الوفاء به(يف استيفائه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء املدين بااللتاام أو لتأخره ع

حسب النصني أعاله حيق ألصحاب العمل املطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حلق هبم، وال يوجد دليل على هذين 
النصني، أي أهنما مل حيددا نوع التعويض، ألن هذا يعطي القاضي احلرية الكاملة يف اختيار األنسب للعيوب الطفيفة. طريقة 

( أنه: "ال يضمن البائع عيبًا قدمياً كان للمشرتي يعرفه أو كان 558. وفقًا للمادة  (2 التعويض على شكل إصالح مادي
 يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص املبيع مبا ينبغي من العناية، إال اذا اثبت ان البائع قد اكد له خلو املبيع من هذا املبيع أو أخفى

 .(3 العيب غشا منه"
الة يض. وهذا النوع ليس تعويضاً عينًيا أو تعويًضا نقديًا، بل هو الشرط األنسب للحأمرت احملكمة بتنفيذ أمر حمدد كتعو 

يف ظل ظروف معينة. على سبيل املثال، املطالبة بتعويض غري نقدي بداًل من التعويض النقدي أثناء اجلفاف من مصلحة 
و أن الذي عاىن منه. ويبدو األمر كما ل املصاب طاملا أن الضحية يدفع له، فيمكنه احلصول على نفس األشياء مثل األمل

احملكمة قررت تعويض ضحايا املصلحة العامة اليت حصلوا عليها من األرض بأرض مماثلة يف املوقع واملساحة، والحظت أنه 
حية ضإذا كان احلادث متعلًقا بإتالف أو سرقة أموال مثلية من نفس اجلنس، فإن نفس نوع وكمية سلع املثليني يعترب تعويض ال

 .(4 تعويضا عينيا. يعترب التعويض عن األشياء الثمينة األخرى من نفس النوع كتعويض عن صرف العمالت األخرى
من نفس القانون، وميكننا  218يف القانون املدين العراقي، وميكن أن يأخذ التعويض شكل إعادة الوضع إ ى تطبيق املادة 

ن عن اهلدم الكامل أو اجلائي للمباين واملنشآت الثابتة األخرى. لذلك ميك العثور على تعويض عيين ضمن مسؤولية املقاول
للمحكمة أن حتكم ببناء مشابه مت بناؤه على قطعة أرض باملواصفات نفسها من قبل صاحب العمل الذي اهنار مبىن آخر 

ت من تاريخ ملبىن خالل عشر سنوابناًء على تشييد املبىن املنهار، وجدنا أيًضا أن املقاول مسؤول عن إصالح العيوب يف ا
 .)5(تسليم املبىن
من القانون املدين العراقي، يضمن املقاول كل ما حيدث يف املبىن، مبا يف ذلك اهلدم الكلي  921وفق أحكام املادة وعلى 

ملدين العراقي. من القانون ا 218أو اجلائي للمباين أو اهلياكل اليت شيدها، وهذا ضمان ملدة عشر سنوات، على وفق املادة 
 :وأنَّ التعويض العيين احملدد يف الفقرة الثانية وذلك لألسباب التالية

                                                           

 مدين مصري(. 220تقابلها املادة   (  0 
 .001، ص 0862، القاهرة، 2امساعيل غامن، النظرية العامة لاللتاام، ج(  2 
 مدين فرنسي. 0640( مدين مصري واملادة  442/2لها املادة  تقاب(  3 
 .063، ص0890سعدون العامري، تعويض الضرر يف املسؤولية التقصريية، بغداد، (  4 
 حممد جابر  الدوري، مسؤولية املقاول واملهندس يف مقاوالت البناء واملنشأت الثابتة، رسالة ماجستري مقدمة ا ى جملس كلية القانون(  5 

 .281، ص 0826والسياسة، جامعة بغداد، 
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املذكورة أعاله هو التاام منصوص عليه يف النص القانوين،  921إن تعهد الضمان الذي قدمه املقاول وفًقا للمادة  اواًل:
عيين،  ، وجيب اعتبار إصالح العيوب على أنه تعويضوليس له عالقة برغبات األطراف ذات الصلة واملقاولني وأصحاب العمل

 .مثل حتديد املقاول واملهندس إلعادة البناء. والوضع هو نفسه بالنسبة للدمار
من القانون املدين العراقي، جيب  246خالل فرتة العقد، قبل تسليم املبىن إ ى صاحب العمل، وفًقا ألحكام املادة  ثانياُ:

 حكم مادي، وحكم إزالة الضرر أو العيوب أو ترميم املبىن املتضررإجراء اإلصالحات يف شكل 
، يعترب احلكم بإجبار املقاول أو 921بعد انقضاء الفرتة اجلائية النظامية يف القانون املدين العراقي، مبوجب املادة  ثالثًا:

 .)0(املهندس على إزالة العيوب اخلفية أو إعادة البناء مبثابة تعويض عيين
من القانون، ال يستبعد القانون حكم التعويض  0042فس الوضع يف القانون املدين الفرنسي، فوفًقا للمادة ووجد ن 

 .(2 العيين، واليت نصت أنه: "اذا كان تعويض الضرر يقدر يف الغالب بالنقود فانه ال مينع إطالقا أية طريقة أخرى للتعويض"
كم ملواجهبناًء على املقدمة أعاله، ميكننا تلخيص تعريف  ة الضرر التعويض العيين على أنه تعويض غري نقدي، والذي حي 

 من خالل القضاء على االنتهاكات املادية أو منع استمرار الضرر، وهو أكثر تكامالً يف طبيعة الضرر من التعويض النقدي.

 فيذ العقدنكيفية تقدير التعويض عن التأخير في تنفيذ االلتزام لألخالل المسبق بت:المطلب الثاني
إذا كان مبلغ تعويض التأخري لألداء العام لاللتاام وااللتاام بدفع الدفعة أو مبلغ تعويض التأخري ملا يسمى احلقوق واملصاحل 
القانونية يفي بشروط تعويض التأخري، فإن حق تعويض الدائن يأيت من املدينة، لذلك، من الضروري دراسة الطريقة اليت وضعها 

مقدار التعويض الذي جيب دفعه لنوعني من التعويض املتأخر. ختتلف هذه الطريقة وفًقا لنوع االلتاام. لذلك،  املشرع لتحديد
إذا كان تأخر املدين يف أداء االلتاام هو مقدار معني من األداء و حاالت األداء، بعد ذلك، سينظر القانون يف تقدير التعويض 

 .أطراف العقد راغبني يف دور حتديد مبلغ هذا التعويض بطريقة حتدد املصلحة املشروعة، وقد جيعل
طاملا أن الغرض من الدعوى القضائية هو التعويض عن الضرر الناجم عن عدم الوفاء بااللتاام األصلي، جيب تقدير مبلغ 

فقا هلذا املبدأ، استقر . و (3 التعويض بناًء على الوقت احملدد يف العقد ألداء االلتاام بداًل من الوقت الذي مت فيه خرق الوقت
 .(4 القضاء االنكلياي

                                                           

 .82، ص 2110نصري صبار لفته، التعويض العيين، دراسة مقارنة، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة النهرين، بغداد، (  0 
 .( مدين فرنسي0042انظر املادة  (  2 
 .449، ص 02؛ بيل، جملة بيل 589؛ جلوج، ص 342، ص22( بالنتني يف جملة متشيجان3 

(4) Roehm v. Horst, 178 U.S.I. : United Press Association v. National News paper 
Association, 237 F.547; Lagerloef Trading Co. lnc. V. American paper products Co. 291 F. 
947; Statson and post Lumder Co. v. Commercial Sash and Door Co.299 F. 553; windmuller 
v. pope, 107 N.Y. 674; Gentrg Co. Co. v. margolius Co., 110 Tenn. 669. 
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ومع ذلك، إذا مل يتم حتديد تاريخ التنفيذ، يتم تقدير التعويض بناًء على وقت التقصري، كما لو كان التنفيذ واجًبا عندما 
بل، وهو نتيجة ق. يغطي املبلغ التقديري للتعويض الضرر الذي حدث بالفعل واألضرار اليت قد حتدث يف املست(0 يطلبه الدائن

 .(2 طبيعية لألخالل املسبق بتنفيذ العقد
إذا قدم الدائن مطالبة بالتعويض، فهذا يعين أنه اختار االحتفاظ بالعقد، وجيب أن يكون التعويض غرامة على االخالل 

دين املتأخر هو اختاذ إجراء . إذا كان التاام امل(3 املسبق بتنفيذ العقد، مما يعين أن املسؤولية عن االخالل هي مسؤولية تعاقدية
 أو عدم اختاذ إجراء، حيدد القضاء واالتفاق مبلغ التعويض املستحق أو ما يسمى التعويض القضائي او االتفاقي.

ليس هناك شك يف أنه إذا مل يتم النظر يف التقاضي حىت القرار الذي حيدد تاريخ التنفيذ يف األصل، فمن السهل تقييم 
احلالة، مت حتديد قيمة الضرر. عندما حيني الوقت، ومع ذلك، فإن هذا العنصر من العناصر غري احلتمية  الضرر، ألنه يف هذه

ال يقتصر على األضرار النامجة عن االخالل املسبق بتنفيذ العقد، حىت لو كانت هناك درجات متفاوتة من التعويض قبل 
أنه من الصعب  جيب تنفيذ االخالل املستقبلي للعقد. وباملثل، يبدو اخالل العقد، سواء قبل أو بعد تاريخ الاواج املتفق عليه،

تقييم الضرر الذي حلق بالعامل باستخدام تعويض إهناء صاحب العمل لعقد العمل، سواء مت احلصول على هذا اإلجناز قبل 
 .(4 أن يبدأ العامل يف العمل أو بعد فرتة من الوقت، ألنه سيعترب العامل يستفيد من وظيفة أخرى

. عادة، سيستخدم (5 يتم تقدير تعويض عقد البيع بناًء على الفرق بني وقت تنفيذ العقد وسعر العقد وسعر السوق
القاضي تقدير سعر السوق يف وقت التنفيذ لفهم السعر يف وقت منح التعويض، وقد يؤدي ذلك إ ى حصول الدائن على 

بل احملكمة النهائي للتنفيذ. مثل سعر السوق اخنفض عن السعر املقدر من قتعويض أكثر بكثري مما لو متت مراجعته بعد املوعد 
لكن املدين ال يسمح له بالنظر يف ذلك ألنه هو الذي تسبب يف التخلف عن السداد وحدث االخالل املسبق بتنفيذ 

ن ال يتم اختاذ مل، ولكالتنفيذ هو تبادل عالج للتعويض عن خسارة صاحب العمل بسبب اختالل التوازن يف الع  .)6(العقد
 :أي إجراء إال يف احلاالت التالية

                                                           

 .021، ص 01(  ملربج، جملة كورفل 0 
 :، وينظر302؛ فولد يف جملة نرباسكاه، ص 0302ويلسون نبذة  ( 2 

(3) The claim for damages by reason of such a breach is founded upon a contract, express or 
implied. Jnstice pitney in central Trust Co. of lllinois v. Chicago Auditorium Association, 

240 U.S. 582. 
 .449، ص 02؛ بيل يف جملة بيل 069(  ملبريج، مصدر سابق، ص 4 
 :، وأنظر021( ملبريج، مصدر سابق، ص 5 

Milton v. Lumber Co., 36 F. 2d. 583 (1928) ; Alger-Fouler Co. v. Tracy, 107 N.W. 1124 
(1906) ; Windmuller v. pope 107 N.Y. 674 (1887). 

 .448، ص 02؛ بيل يف جملة بيل 021، ص 01ملبريج، جملة كورنل (  6 
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 .اذا استحال التنفيذ العيين خبطأ املقاول او املهندس اواًل:
 .إذا أدى التنفيذ العيين إ ى إرهاق املقاول أو املهندس، وال ينطوي العدول عن التنفيذ أضرار جسيمة لصاحب العمل ثانياً:
قاول دي من املقاول أو املهندس التدخل شخصياً ومل يتم العثور على هتديد مايل وتأثريه على املإذا تطلب التنفيذ املا ثالثًا:

  .أو املهندس
 .إذا كان من املمكن حتقيق التنفيذ املادي، ولكن صاحب العمل ال يتطلب رابعاً:

 تقدير التعويض القانوني:الفرع األول
مت استخدام الفائدة كتعويض عن تنمية رأس املال كما هو مفرتض، فإنه الفائدة إما فائدة تعويضية أو فائدة الحقة إذا 

ملام بدفع فائدة املقرتض خالل فرتة القرض، وهذه فائدة تعويضية، والفائدة التعويضية هي دائًما فائدة اتفاق، ميكن أن يكون 
ة وتكون فائدة قانون عند استيفاء شروط معينهذا إما اتفاقًا قائًما على عقد، أو اتفاقية قانونية جيب احلصول عليها وفًقا لل

التأخري القانوين هي تعويض عن خسارة الدائن الذي حرم من حق املطالبة بالتعويض خالل فرتة التأخري، بالنسبة للماايا املؤجلة 
روع شروطًا شقانونًا واليت يتم احلصول عليها وفًقا للشروط واألنظمة، جيب استيفاء سلسلة من الشروط، حيث يستويف امل

 .معينة
يتعلق هذا األمر بالتاام معروف جيًدا عند رفع دعوى أمام القضاء، مما يعين أن أساس حتديد هذا املبلغ  الشرط االول: 

 .ثابت، مما يرتك للقاضي أي جمال تقريًبا لتقدير املبلغ املستحق
اايا هي متأخرات املدين. وهذا حيدد  طبيعة هذه امل إذا تأخر املدين يف أداء الدين، فإن الفائدة تعود إ ى الشرط الثاني: 

 .الفائدة املتأخرة. ويف الوقت نفسه، سيتحقق تأخر املدين يف الوفاء بأخطاء املدين
فيما يتعلق بالدائن، فإن طلب املدين بالفائدة املؤجلة، أي برفع دعوى على املدين، ال يكفي لالعتذار،  الشرط الثالث:
أخرى مستحقة إال الفائدة املؤجلة املقرتحة كأساس عام من تاريخ الطلب القضائي. ما مل يكن هناك  ألنه ال فائدة مؤجلة
 ذلك. اتفاق أو الئحة تعين

( من القانون املدين العراقي، اما يف القضايا املدنية حتدد 020مقدار الفائدة والقيود اليت يفرضها املشروع حتددها املادة  
( فقد نصت على جواز االتفاق بني 020( يف القضايا جتارية، أما الفقرة األو ى من املادة  %5و  ( %4املصلحة القانونية  

( فإذا مت االتفاق على فوائد تايد على هذا السعر وجب %2الطرفني على سعر آخر للفائدة على أن ال يايد هذا السعر عن  
 .(0  ( و تعيني رد ما دفع زائداً على هذا املقدار%2ختفيفها ا ى  

هناك جمموعة من القواعد جلمع تقديرات التعويض، إذا حدث ضرر للغري فـ املتضرر احلق يف تعويضه عن الضرر ولكن 
 جيب اتباع القواعد التالية:

                                                           

 331-328، ص 0888مصطفى مجال، مصادر االلتاام، دار املطبوعات اجلامعية، (  0 
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جيب أن تكون التعويضات كاملة حبيث تشمل اخلسائر اليت تكبدها املدعي والنفقات الالزمة اليت اضطر  القاعدة االولى:
 . االتفاقيتني إلصالح سلوكه ونتائج اإلضراب وكذلك الدخل الذي فاتهأو سينفقها يف

عند تقدير الضرر، جيب على احملكمة النظر يف شدة اهلجوم على الشخص والنظر فيما إذا كان الضرر  القاعدة الثانية:
 .الذي حلق بالشخص املصاب نتيجة اهلجوم

املشرتكة للعديد من األشخاص، فيجب أن يكون اجلميع مسؤولني  إذا كان الضرر ناجًتا عن اجلهود القاعدة الثالثة: 
 .بشكل مشرتك عن العواقب

إذا كان هناك العديد من األشخاص املسؤولني عن الضرر، ومل يتم حتديد اجلناة األصليني الذين تبعوهم،  القاعدة الرابعة:
 .(0 املشرتكة  نفس األحكام من حيث املسؤوليةأو تعذر حتديد اسم كل شخص تسبب يف الضرر، فيجب على اجلائاة النظر يف

من الناحية الواقعية، سيتأثر القاضي حتًما بعوامل أو ظروف معينة، ويف هذه احلالة، سيقرر العقوبة باعتبارها مسؤولية 
إ ى هذه العوامل،  ةجنائية أو يتخذ قرارًا بشأن التعويض املدين، بغض النظر عما إذا كان قد اختذ قرارًا يف نفس احلكم. باإلضاف

حنن مسؤولون عن السلوك غري القانوين للجاين. ويف حمكمة يكون التعويض فيها جناية أو جنحة، باإلضافة إ ى األحكام 
. القضاء مل يتجاهل صفة املسؤولية (2 اجلاائية، يتم تقدير التعويض أيًضا، وت رتك مسألة التعويض للمحكمة املدنية املختصة

ير التعويض، واضطر بعض الناس حىت إ ى تدمري الوضع الشخصي للموظف وخاصة وضعه األبيض اللبين. ضع املالية عند تقر 
( من القانون املدين العراقي بنظر االعتبار عند تقدير التعويض 080يف اعتبارك حالة االلتاامات عند تقدير التعويض  يف املادة  

ليس  ل هذا املوقف عند البت يف تعويض الضرر النفسي، فقد رأى أن التعويض الفقرة الثالثة(، ومبا أن القضاء العراقي جتاه
وسيلة إثراء على حساب املسؤول عن الضرر، كما رفض حكم احملكمة العراقية املساواة يف التعويض بني الضرر املادي والضرر 

سي يعين أن يتعلق بالقضاء الفرن املعنوي، جيب أن يكون ميعاد التعويض يوم صدور احلكم على حدوث السلوك الضار، فما
الوقت املقدر للتعويض يستند إ ى التاريخ الذي يكون فيه حق املتضرر يف احلصول على تعويض هو اليوم الذي يكون فيه 
الضرر الناجم عن أفعال ضارة، وهذا االجتاه مل يظل كما هو لذلك  يكون  التعويض يوم صدور احلكم، ألن املصاب رمبا 

 .(3 د تأخري احلكم، وتعتام احملكمة احلصول على تعويض أكربيكون قد تعم

 تقدير القاضي لألضرار المستقبلية:الفرع الثاني
من أبرز مظاهر إعطاء القضاة دورًا إجيابًيا يف حل الدعاوى املدنية، هو منحه سلطات تقديرية، ال سيما يف التعويض    
ضايا من أجل حتقيق الغرض املقصود  بشكل أساسي التعويض عن الضرر لذلك، عندما يشرع القاضي يف حل هذه الق املدين؛

                                                           

 .098-099، ص 2112، عمان، 0ة املدنية التقصريية، دار الشروق للنشر و التوزيع، طعبد العايا اللصاصمة، املسؤولي(  0 
 .322، ص 0880، بغداد، 0منذر الفضل، النظرية العامة لاللتاامات يف القانون املدين، ط(  2 
 .391-328منذر الفضل، مصدر سابق، ص (  3 
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الذي حلق باملصاب(، فإن األداء األساسي للسلطة هو اختيار طريقة التعويض املناسبة، وخاصة الضرر الذي سيتم تعويضه 
واحلاجة  ،تعويض واحدة ريقةيف املستقبل يف ذلك الوقت، اكتشفنا سابًقا أنه بالنسبة للقضاة، ال نعارض استخدام أكثر من ط

 إ ى تقدمي تعويض.
عند تقييم األضرار، جيب أن يأخذ القاضي يف االعتبار حمتوى األضرار. باإلضافة إ ى ذلك، يف بعض احلاالت، إذا كان 

ؤثر ي املوضوع حيتاج إ ى توظيف فنيني وخرباء ذوي خربة للتحقق مما إذا كان الضرر قد تفاقم يف املستقبل يف بعض األحيان
على السلطة إذا كان من املرجح حدوث هذا النوع من االضرار، فقد ال يتمكن من احلصول على تقييمه على الفور قبل أن 

 تستقر مجيع عوامل اإلصابة يف املستقبل، ما هي الدرجة اليت حيق للقاضي عندها حتديد التعويض املؤقت لألضرار.
كر حكمة العناصر املكونة للضرر املاعوم وأن يناقش العناصر املكونة عند تقدير التعويض، جيب على القاضي أن يتذ 

للضرر بشكل منفصل من أجل حتديد حق املدعي يف املطالبة بالتعويض، هذه القضية ليست قضيته العملية املستقلة، بل هي 
اهلدف املتوقع ال ميكن حتقيقه، . إذا كان (0 قضية قانونية، والقضاة يف هذه القضية خيضعون لرقابة صارمة من خالل التمييا

يكون التعويض بذلك عدمي الفائدة كعقوبة على املسؤولية املدنية، والتعويض هو التعويض والقضاء قدر اإلمكان، ألن معىن 
التعويض هو تصحيح التوازن املتضرر بسبب حدوث أعمال ضارة بالوضع األصلي. أي بإعادة خسارة الضحية إ ى الشخص 

 .(2 تم إرجاع الضرر إ ى البلد األصلي. ومن املتوقع أنه يف حالة عدم حدوث سلوك ضار، فسيكون عليهاملسؤول، إذ ي
ووفًقا ملبدأ التعويض الكامل، ما مل يشمل التعويض مجيع اخلسائر اليت تكبدها الدائن أو خسارته يف الدخل، فمن املستحيل 

 .(3 بطبيعة احلال حتقيق هذا اهلدف
بادئ الراسخة يف القانون واملؤسسات القضائية، وخاصة القانون الفرنسي واملؤسسات القضائية، لقد أصبحت أحدى امل

. ال سيما يف نطاق املسؤولية التقصريية أو العقد، مبدأ (4 ويلعب دورًا مهًما يف وضع القواعد واملبادئ العامة لتقدير األضرار
 املساواة بني التعويض والضرر.

                                                           

ع على عاتق املدعي يف دعاوى التعويض عن الضرر نتيجة الفعل الضار / عن برنامج قسطاس يق2690قرار حمكمة متييا حقوق رقم (  0 
 اثبات عناصر الضرر.

 .049، ص 0890-سعدون العامري، تعويض الضرر يف املسؤولية التقصريية، منشورات مركا البحوث القانونية، بغداد(  2 
التعويض لذا اقتضى التكلم عن مضمونه ولو بشيء موجا : مما جتدر مالحظته ابتدأءا هو مبدأ التعويض الكامل للضرر عند تقدير (  3 

فيتحدد مبدأ التعويض الكامل للضرر   بأن تقدير التعويض جيب ان يكون بقدر الضرر منظورا اليه عرب املضرور, فيجب على القاضي النظر 
ة على ان ال يأخذ ج الضرر املاضية واحلاضرة واملستقبلبدقة ا ى مجيع الظروف اخلاصة باملضرور  او املتعلقة بالضرر الذي اصابه وبوجه خاص نتائ

و هباحلسبان عنصرا خارجا عن الضرر الن يف ذلك خمالفة ملبدأ التعويض الكامل للضرر أي ان املعيار الذي ينبغي اتباعه عند تقدير التعويض 
الشريعة  عقابا للمسؤول (وهذا املبدأ هو ما تؤكد عليهاملعيار املوضوعي الذي يرى يف التعويض الكامل جربا للضرر الذي حلق املتضرر وليس 

ؤسسة ماالسالمية وتقره بالنسبة لتقدير التعويض .ملايد من التفصيل انظر: حممد ابراهيم الدسوقي احملامي / تقدير التعويض بني اخلطأ والضرر 
 .4الثقافة اجلامعية / االسكندرية / دون سنة طبع / ص

 .062سابق ,ص سعدون العامري، مصدر(  4 
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( من القانون املدين الفرنسي بأنه  التعويضات املستحقة 0048العقدية، استند إ ى نص املادة  فيما يتعلق باملسؤولية 
 للدائن تشمل بوجه عام ما حلق من خسارة وما فاته من كسب(.

يف جمال املسؤولية التقصريية، على الرغم من عدم وجود نص، ميكن العمل على نفس املبدأ من خالل استنتاج أحكام 
( من القانون املدين الفرنسي، حيث تنص هذا اخلطأ على أن اجلاين اخلطأ جيب أن يعوضه عن الضرر الذي 0392املادة  

 تسبب فيه.
ومع ذلك، فإن تقدم هذا املبدأ حيد ويقلل من حدته ومشوليته، وهناك مبدأ آخر هو التقدير املطلق للمحكمة املوضوعة، 

. إضافة إ ى ذلك، إذا كان الفقه والدوائر القضائية الفرنسية قد (0 طبيقات العمليةمما جيعل هذين املبدأين موحدين نظريًا يف الت
(، فيما يتعلق باملسؤولية العقدية 2/068سامهت يف ترسيخ مبدأ التعويض، فقد مت تأكيد القانون املدين العراقي يف املادة  

التااما بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق عيين آخر و  واليت تنص على  التعويض عن كل التاام ينشأ عن عقد سواء كان التااما
بعمل أو امتناعا عن عمل ويشمل ما حلق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع احلق عليه أو بسبب التأخر يف 

 . (2 استيفائه بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء املدين بااللتاام أو لتأخره عن      الوفاء به(
( فيما خيص املسؤولية التقصريية  تقدر احملكمة التعويض يف مجيع األحوال بقدر ما حلق املتضرر من ضرر 212ملادة  وا

وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية للعمل غري املشروع(. ميكن للقضاء العراقي من خالل حكمه أن يؤكد 
ان ضرر املذكور  جيب أن يكون التعويض متناسبا مع الضرر الفعلي، فإذا كمعىن حقيقة أن التعويض جيب أن يكون معادال لل

 .(3 التعويض مبالغا فيه ميكن للمحكمة العليا ختفيضه(
املعىن الرفيع املستوى للقرار يعين أن السلوك الضار لن يتسبب يف خسارة، ويقدر يف نطاق الضرر. للوهلة األو ى من خالل 

م األحكام القضائية العراقية، يتم تأكيد مكانة الدائرة القضائية العراقية. وجوب التناسب بني األحكام رفيعة املستوى ومعظ
التعويض والضرر. وبدورنا نرى أن هذه العبارة ال تعين التقيد الصارم مببدأ املساواة بني التعويض والضرر، ألن التناسب ليس 

 .(4 سعدون العامريمعادلة بني التعويض والضرر، وهذا الرأي أكده الدكتور 
وأشار إ ى أنه رغم تأكيد القضاء على مبدأ التعويض الكامل، إال أن هذه الضمانات ما زالت غري واقعية، وهي الضمانات 
األصلية اليت هتدف إ ى تفادي نقض أحكام تعويض احملكمة العليا، ومحاية قرارات هذه احملاكم من النقد القانوين، وعليه فإن 

                                                           

 .064سعدون العامري، مصدر سابق ,ص (  0 
( موجبات 261( معامالت سوداين،  052( مدين جاائري،  092( مدين سوري  222/0( مدين مصري،  220/0تقابلها املواد  (  2 

 وعقود لبناين .
 .252/ ص0822-0824-5/لسنة  3/ النشرة القضائية/ العدد 00/8/0824/يف  824/ متيا به 369( قرار حمكمة التمييا 3 
 .064( سعدون العامري، مصدر سابق،  ص4 
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ية للقاضي تقلل من صرامة ومشولية املبدأ، ومل يتخذ القاضي أي إجراء عند تقدير التعويض فقط على أساس السلطة التقدير 
 مبدأ التعويض املناسب والدقيق عن األضرار، بل أخذ يف االعتبار قواعد األخالق واإلنصاف والعدالة.

سائر واملكاسب املفقودة املقابلة، حبيث (، أن التعويض يتحلل إ ى عناصر من اخل212من الواضح، وفًقا لنص املادة  
 .(0 ميكن تعويض األضرار االقتصادية واملعنوية واملادية املختلفة

ونعتقد بتواضع أن احلل التشريعي جيب أن يتم لذلك بغض النظر عما إذا كان احلكم هنائًيا أم مؤقًتا، جيب النظر يف حمتوى 
 التعويض .

عناصر التعويض سواء أكان تعويضا هنائيا ام تعويضا مؤقتا بالرغم من عدم وجود قرار  ندعو القضاء العراقي ا ى النظر يف
هبذا اخلصوص والقاضي غري راغب يف اصدار حكم مبا يف ذلك بسبب ضعف استقرار نتيجة التعويض والتعويض املستقبلي 

لية عن اإلخالل بالعقد، ات التعاقدية أو املسؤو عن اخلسائر املستقبلية. لذا سيتطور الضرر يف املستقبل، بغض النظر عن االلتاام
ألنه بشكل عام، يعتمد التعويض على قواعد ثابتة، وهي تعويض املتضرر عن اخلسارة اليت تكبدها وخسارته من حيث الدخل، 

 بغض النظر عما إذا كان الضرر ماديًا أو روحًيا .
احلاجة  ملطالبة بالتعويض عن األضرار املستقبلية دونميكن أن نرى بوضوح من كل ما سبق أنه ميكن للشخص املتضرر ا

إ ى حتديد الطلب، ألن تقييم األضرار املستقبلية قد يواجه صعوبات وال ميكن أن مينع املصاب من رفع دعوى لتعويض هذا 
لضرر مل ا الضر، باإلضافة إ ى ذلك، ما دام الضرر حيدث يف املستقبل، ليس للمحكمة احلق يف رفض الدعوى على أساس أن

 .(2 حيدث. وإذا تقرر أن الضرر قد حدث بالفعل، ميكن للمحكمة أن تتخذ زمام املبادرة للتعويض
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .039/ص0821/ احكام االلتاام تنفيذ االلتاام / مطبعة الاهراء / بغداد/ 3( عبد الباقي البكري / شرح القانون املدين العراقي / ج0 
 ( ملايد من التفصيل حول السلطة التقديرية للقاضي انظر:2 

    Boris Starck – Droit civil delictuelle-3edition Boyer edition Litec- oaris- 1985-p566. 
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 الضرر الذي ينبره التعويض وجزاءاته:المبحث الثاني
عل جللتعويض عن األضرار النامجة عن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد هو أحد أمرين: إما  اإلنكليايالغرض من القانون 

الدائن يف وضع يتم فيه تنفيذ العقد بشكل صحيح يف الوقت احملدد، أو جعل الدائن يف الوضع الذي مل يتم فيه إبرام العقد 
ض يف هذه اهلدف األول هو التحقق من املستقبل املتوقع للعقد، ويقال إن التعويو يف املقام األول بافرتاض املكانة اليت حتتلها. 

املتوقعة". أما اهلدف الثاين، فريكا على املاضي أي حلظة توقيع العقد، ويقال إن التعويض يف هذه  احلالة هو عن "اخلسارة
.  املبدأ األساسي هو أن الدائن ميكنه حبرية اختيار جااء مناسب من هذين النوعني من اجلااءات، (0 احلالة هو "فقدان الثقة"

املطلب األول جااءات عن تعويض  األضرار، واملطلب الثاين اجلااء لتوضيح هذه النقطة، لذا نقسم املوضوع إ ى مطلبني: 
 املناسب وحرية اختيار الدائن له.

 جزاء التعويض عن األضرار:المطلب األول
املبدأ هو التعويض عن الضرر الناجم عن إخالل مسبق من قبل أحد الطرفني للعقد. ويعين الضرر يف القانون اإلجنلياي 

للطرف غري املنتهك، وجيرب التعويض الدائن على تكبد خسائر مالية بسبب خمالفة املدين للعقد، ولكن اخلسارة االقتصادية 
 شكل التعويض قد يكون هو الدائن الذي جيرب املدين على التخلي عن أي أرباح ناجتة عن التقصري.

قيقية، ارغ، بدون أي سلطة ححلمايته، ألن احلق يف اإلفالت من اجلااء هو حق ف جااءجيب أن يكون لكل حق تدبري 
بدون أي حمتوى، ويف حالة حدوث إخالل، ميكن أن يتأثر دائًما باإلخالل املسبق بتنفيذ العقد للطرفني لتلقي تعويض حلماية 

. ويتم تقدير التعويض على أساس األصل، ألن احملكمة تقرر وجوب التعويض بعدما تقدر الضرر (2 حقوقهم الناشئة عن العقد
 .(3 عن مبلغ املال الذي حيكم عليه الطرف املتضرر، أي أنه جيب حتويل هذا الضرر إ ى مبلغالناجم 
إنَّ املبدأ يف القانون املدين هو أيًضا تعويض نقدي عند الوفاء بااللتاامات التعاقدية، ألن القاضي سيقيم اخلسارة النامجة   

 . (4 عن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد مث حيدد مقدار التعويض
ومع ذلك، فإن االختالف بني هذه القوانني والقانون اإلجنلياي هو أهنا تعترب األضرار الركياة األساسية للمسؤولية      

ية التعاقدية ، إ ى أن يثبت املدين املسؤولالتعاقدية، لذلك يتم التعويض عن األضرار يف الوجود والفراغ واخلطورة والضعف

                                                           

(1)L. L. Fuller and William R. Perdue, The Reliance Interest in Contract Damages, 46 Yale 
Law Journal 1936, p. 2-4. Available at: cisgw3.law.pace.edu. 
(2)Lord Hope of Craighead in Chester v. Afshar [2004], see: David Pearce and Roger Halson, 
Damages for breach of contract: compensation, restitution, and vindication, Oxford Journal 
of Legal Studies (2007), p. 1. Available at: http://eprints.whiterose.ac.uk/3518/. 
(3) Robert Upex, Davies on contract, 7th ed., Sweet & Maxwell, London, 1995, P. 243. 

 .30، ص2118، املكتبة القانونية، بغداد، 6، أحكام االلتاام، ط2انظر عبداجمليد احلكيم، املوجا يف شرح القانون املدين، ج (4 
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ادر على أداء التااماته، ألن الغرض من املسؤولية التعاقدية هو إصالح الضرر الناجم، وإذا مل للتعويض، فيظل املدين غري ق
 .(0 يكن هناك ضرر، فال وجود للمسؤولية

ومع ذلك، إذا كان الضرر الناجم عن التعويض هو اخلسارة االقتصادية اليت تكبدها الدائن بسبب عدم احلصول على 
اخلسارة تشمل اخلسارة االقتصادية العامة، أي الضرر املادي الذي يلحق الضرر بالدائن أو املال االلتاام بتنفيذ العقد، وكانت 

أو يضر بوضعه، فإنه سيكون هناك مادة أخرى تنص على االقتصادية، ومع ذلك يسمح القانون اإلجنلياي بإصدار حكم 
يتسبب  اي يسمى "األضرار االمسية"، وحىت إذا ملبدون خسائر مالية كبرية. ويف بعض احلاالت، ميكن منح الدائن تعويض رم

املدين يف أي ضرر، ميكن إخطار املدين. أخطاء خمالفة للعقد. على جانب الدائن، كما يهدف إ ى تعايا ثقة الدائن يف صحة 
 .(2 مواقفهم وإشباع رغبتهم األخالقية يف إثبات خطأ املدين

يض، ووجدنا أن القضاء قد امتثل أيًضا هلذا املطلب يف حكمه، إذ أعلنت أن القانون املدين ال جييا هذا النوع من التعو 
احملكمة العراقية العليا يف أحد أحكامها أنه إذا كان املؤجر يايد مثن البيت املستأجر عن أحكام عقد اإلهناء، فال حيق له املطالبة 

رر كبري خلطأ الناجم عن االمتياز مل ينتج عنه ضبالتعويض وقدمت أسبابًا مربرة. إنه غري ضار، ألنه يتضح من الطلب أن ا
اخلاصة بالسكان املدنيني، فالضرر  212للسلوك التميياي عالوة على ذلك، يستند املستوى املقدر للتعويض إ ى أحكام املادة 

فض الدعوى ر  الذي حلق بالضحية وفقدان الدخل، وألن التمييا مل يتضرر بسبب العملية اخلاطئة، لذلك  يصبح احلكم املميا
 . (3 املتنازع عليها حكًما يستند إ ى أسس قانونية صحيحة

وجاء يف حكم آخر: "على احملكمة ... بعد أن قررت إلغاء احلكم تقرر تعويض املميا عن اخلسائر اليت تكبدها املميا 
 .(4 عليه الذي كان يعلم أنه أخل بالتااماته  إذا كان هناك ضرر( لعلم اخلرباء القضائيني

فقط بعد التحقق من وجود عالقة سببية بني الضرر وخطأ املدين، يتم إصدار تعويض، ويف القانون اإلجنلياي، جيب أال 
تكون املسافة بني اخلسارة واخلطأ بعيدة جًدا. تعتمد اخلسارة أيًضا على تقييم شدة فراغ االلتاام بتخفيف اخلسارة، نظرًا ألن 

سارة النامجة عن إخالل املدين لاللتاامات التعاقدية، إذا فشل الدائن يف القيام بذلك، الدائن جيب أن يعمل جبد لتقليل اخل
 .(5 فإن طريقة تشخيص اخلسارة كما لو كان قد خفض الدين، مث قام بتقييم التعويض وفًقا لذلك

                                                           

 .413، ص0843بعة نوري، القاهرة، ( انظر حلمي هبجت بدوي، أصول االلتاامات، الكتاب األول يف نظرية العقد، مط0 
(2) Catherine Elliott & Frances Quinn, Contract Law, 7th edition, Pearson Education 
Limited, Edinburgh Gate, England, 2009, p. 331. 

لثالث، امني يف مجهورية العراق، العدد ا، منشور يف جملة القضاء، جملة حقوقية تصدرها نقابة احمل25/2/0820، يف 3/820ح95( قرارها املرقم 3 
 .223، ص26، السنة 0820أيلول، -أب-متوز

. منشور يف النشرة القضائية، تصدر عن املركا االعالمي للسلطة 09/0/2118بتاريخ  2119/اهليأة املدنية عقار/3026قرارها املرقم (  4 
 .09-02، ص2101جملس القضاء االعلى، العدد الرابع عشر، ايلول  -القضائية 

)5   Paul H. Richard, op. cit., p. 387. 
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دى احلاالت، حصل شخص يف إح (0 ما سبق أن القاعدة العامة اليت حتدد معىن اخلسارة يف السوابق القضائية اإلجنلياية
ما على مبلغ من املال من تاجر األخشاب من أجل االستثمار يف جتارة األخشاب، ولكن على العكس من ذلك، فقد أنشأ 
معصرة نبيذ مرحبة وحقق أرباًحا كبرية، لذلك حكم أن تاجر األخشاب يشمل التعويض خسارة العمل اليت كان جيب أن 

. كما حكم القضاء الربيطاين بأن العامل الذي (2 الشيك النهائي ال يستطيع التاجر طلبهيتقاضاها من الطرف اآلخر. بعد 
استقال وتو ى وظيفة أخرى بأجر أعلى ليس ملاًما بالتخلي عن فرق األجر لصاحب العمل األول، ولكن فقط للتعويض عن 

قضت احملكمة بأن اخلسارة ال تشمل التكلفة كما  .(3 اخلسائر اليت تكبدها بسبب اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد  إن وجد(
 .(4 اليت وفرها الطرف املتخلف بسبب عدم الوفاء بالوعد

ونتيجة لذلك ال فرق يف ضرورة أن يشخص القانون الضرر احلقيقي الذي حلق باملدعي وهذا ما يهدف إليه القرار القضائي 
"جيب على احملكمة أن تعتمد على حكم خرباء آخرين  العراقي. وهو حكم أصدرته احملكمة العليا اليت قضت مبا يلي:

متخصصني يف دراسة اخلسائر الفعلية اليت تكبدها املدعي كموضوع للقضية بسبب إهناء املدعى عليه للعقد، وذلك بسبب 
 .(5 اخلسائر اليت تكبدها واملكاسب اليت خسرها بسبب ضياع حقوقه

ن يس لديها تقدير للربح الذي فاته املدعي على العكس من ذلك، إذ جيب أباإلضافة إ ى ذلك، فإن احملكمة االبتدائية "ل
. وقد يكون الغرض من التعويض أحد أمرين: التعويض عن اخلسارة املتوقعة أو التعويض عن فقدان الثقة؛ (6 يتم من قبل اخلرباء

 للتوسع يف لوائحها، لذا نقسم هذا املطلب إ ى فرعني:

 خسارة المتوقعةالتعويض عن ال:الفرع األول
هذا النوع من التعويض هو عن اخلسارة املتوقعة بسبب العقد واخلسارة بسبب خمالفة أحد الطرفني؛ لذلك يف هذه احلالة، 
يكون الغرض من التعويض عن اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد هو جعل الدائن يف وضع ميكن أن يتحمله إذا كان من املمكن 

لعقد ائن احلق يف إصالح الضرر الذي سببته خسارة العقد له، وهبذه الطريقة محاية توقعاته يف هذا اتنفيذ العقد، مبعىن أن للد
والناجتة عنه، مما يعين أنه ميكن استخدام قدر معني من اخلسائر هلذه التوقعات. يتم استخدام األموال للتعويض، حبيث ميكن 

                                                           

)1   Paul H. Richard, op. cit., p. 304. 
)2   Case of Teacher v. Calder (1889) in: Sir Guenter Treitel, op. cit., p. 927, n. 8. 
)3   Ibid. 
)4   Case of White Arrom Express Ltd. v. Lamey’s Distribution Ltd (1995) in: Sir Guenter 
Treitel, op. cit., p. 928, n. 11. 

، من دون مكان وسنة طبع، 3. اشار اليه إبراهيم املشاهدي، معني احملامني، ج28/5/0880بتاريخ  81/موسعة أو ى/393قرارها املرقم (  5 
 .25-24ص 

 .39ور يف النشرة القضائية، السنة الثالثة، العدد الرابع، ص. منش05/00/0822بتاريخ  0822/مدنية أو ى/623و 495قرارها املرقم (  6 
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. تدعم طريقة التعويض هذه الفكرة (0 ل منحه مبلًغا معيًنا من املالللدائن االقرتاب قدر اإلمكان من مركا املستلم من خال
 .(2 العامة يف بنود العقد، واليت تنص على ضرورة احلفاظ على االتفاقية وتصحيحها قدر اإلمكان

. هناك نيتتمثل القضية الرئيسية يف حتديد العقد الذي مت إبرامه، أي حتديد النطاق الدقيق لاللتاام الذي خرقه أحد الطرف
، 0822يف عام  SAAMCOسابقة قانونية مهمة ميكن أن توضح هذه املشكلة بوضوح، على سبيل املثال، حالة شركة 

قرض عقًدا مع  ميكن تلخيص احلقائق على النحو التايل: اقرتض شخص ما املال وقدم أموااًل برهن عقاري كضمان.
 
يوقع امل

كن حتديد قيمتها للنظر فيما إذا كانت لديها القدرة الكافية لضمان مبلغ القرض، لشركة حمرتفة لتقدير أموال الرهن العقاري و 
الشركة ارتكبت خطأ وأعطت مبلًغا أكرب من القيمة الفعلية للمال، عندما حيني املوعد النهائي لسداد القرض، ال يستطيع 

قرض يف تنفيذ الرهن العقاري وجيد أن ق
 
سبب أخطاء يمته ال تكفي لسداد القرض باملقرتض سداد القرض، لذلك يرغب امل

 حساب الشركة واخنفاض القيمة السوقية أثناء السداد.
قرض مطالبة الشركة بسداد ديوهنا، قرر جملس اللوردات أن األخرية ستكون مسؤولة عن خسائر املدعي، 

 
عندما ط لب من امل

ماليني  9ض ب تقديرات الشركة فمثالً إذا كان املبلغ املقرت واليت تضمنت زيادة يف القيمة املقدرة ألموال الرهن العقاري. وحبس
مليون  2ماليني جنيه. مث مع اخنفاض السوق إ ى  6ماليني جنيه فال يوجد سوى  01جنيه والقيمة املقدرة لألموال امللتام هبا 

 لفرق يف قيمة الصندوق، وليسماليني جنيه إسرتليين، وهو ا 4جنيه إسرتليين، اخنفضت قيمته، واقتصرت مسؤولية الشركة على 
. ويستند احلكم يف هذه احلالة إ ى املبدأ العام، أي أن الطرف املتخلف هو (3 ماليني جنيه إسرتليين 6اخلسارة الفعلية البالغة 

 املسؤول فقط عن النتائج الناجتة عن خطأه. وجيب أن يعتمد تعريف خطأ املسؤولية التعاقدية على طريقة حتديد االلتاامات
هي معلومات  التعاقدية. لذلك، يف احلاالت املذكورة أعاله، يكون التاام الشركة فقط من واجب تقدمي املعلومات للمقرض.

قرض ما إذا كان سيقدم قرًضا بناًء على هذه املعلومات، مث يسأل اجلهة 
 
تتعلق بقيمة العملة املقدمة كرهن عقاري، ويقرر امل

. وخلص إ ى أن بعضهم (4 دم اختاذ االحتياطات الالزمة عند تقدمي املعلومات الصحيحةاملسؤولة عن التقدير عن نتيجة ع
يعتقد أن واجب العناية الالزمة لتوفري املعلومات الصحيحة خيتلف عن واجب تقدمي املشورة، ألنه إذا فشل أحد الطرفني يف 

ول عن الطرف اآلخر بناًء على توصية خاطئة. مسؤ اختاذ االحتياطات الالزمة، فقد يكون ذلك بسبب اإلجراءات اليت اختذها 
. ينتقد بعض الناس الفرق بني (5 قد ميتد هذا إ ى اخلسائر النامجة عن اخنفاض القيمة السوقية للصندوق مجيع اخلسائر املتوقعة.

غامض مما قد يعين  اح""املعلومات" و "االقرتاح"، قائلني إن هذا التمييا يصعب التحقق منه لسببني: أواًل: معىن كلمة "اقرت 

                                                           

)1  Richard Stone, op. cit., p. 596-97. 
)2  Mary Charman, Contract Law, 4th ed., Willan Publishing, 2013, p. 227. 
)3  David Pearce and Roger Halson, op. cit., p. 8. 
)4   Sir Guenter Treitel, op. cit., p. 938. 
)5   Lord Hoffmann in SAAMCO (1977), in: Sir Guenter Treitel, op. cit., p. 939. 
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"اقرتاح لـ " أو إنه يعين "اقرتاح إ ى " يف االستخدام الثاين، املعىن الرئيسي هو "توفري املعلومات"، بينما يف االستخدام األول، 
قدمي تاملعىن هو "اقرتاح إجراء معني أو إجراء معني". إن االلتاام املعروف بتقدمي "املشورة القانونية" ليس أكثر من التاام ب

معلومات حول القيود املفروضة على األرض املراد شراؤها. ال يتضمن توفري هذه املعلومات أي نصيحة بشأن اإلجراءات 
التجارية إلبرام معامالت حمددة، مثل القروض القائمة على الضمانات العقارية أو شراء عقارات معينة. بالنسبة للسبب الثاين، 

قدمي املعلومات قد يقدم نصيحة ضمنية، على سبيل املثال، عندما يقول شخص ما لآلخر: فإن الشخص الذي يعد صراحةً بت
 .(0 "شعاع هذا اجلسر سليم" يف السياق، معىن هذه اجلملة هو "ميكنك عبور هذا اجلسر بأمان." ومن مث فهو معروف

 .Aneco Reinsurance Underwriting Ltd v. Johnson & Higgins Ltdوجاء يف القضية 
، عندما أراد شخص ما توقيع عقد حمدد واالنضمام إ ى التأمني، لذلك قام بتعيني وسيط لضمان توفر التأمني 2110يف عام 

ضد املخاطر احملتملة يف السوق، رأت احملكمة أن التاام الوسيط كان التااًما بالتشاور، وبالتايل فهو مسؤول عن مجيع اخلسائر 
 .(2 الصفقة اليت تكبدها الطرف اآلخر نتيجة

وأخريًا، ال يؤخذ يف االعتبار الفرق بني تقدمي املشورة وتقدمي املعلومات إال إذا كان متوقًعا أن تكون خسارة من أداء 
االلتاام، أما فيما يتعلق بصحة الشيء للغرض املقصود منه، فال ينتمي إ ى هذا التمييا. إذا فشل البائع يف تسليم البضائع، 

ة ملشرتي يف التعويض أيًضا إ ى قيمة البضائع اليت ينبغي أن يتلقاها والتعويض عن خسارة األرباح الناجتجيب أن يستند حق ا
 .(3 عن عدم التسليم

نتيجة لذلك، جيب تقدير التعويض بناًء على حتديد التاامات الطرف املخالف دون مطالبة الطرف املخالف بتقصريه يف 
خل كن للعمال املفصولني بشكل تعسفي للمطالبة بتعويض من صاحب العمل لتقدير الدأداء ما مل يلتام به مبوجب العقد. مي

الذي ميكن أن يكسبوه من عملهم خالل الفرتة املنصوص عليها يف عقد العمل، إذ ال يشمل التعويض املكافآت اليت يعتقد 
يره مد على ممارسة صاحب العمل لتقدأنه كان على صاحب العمل منحها من فرتة إ ى أخرى إذا كان منح هذه املكافآت يعت

خالل هذه الفرتة. مبعىن آخر، فالتعويض املمنوح للعامل ال يشمل املكافآت غري املصرح هبا، حىت لو استمروا يف العمل، فمن 
 .(4 احملتمل أن يتم منحها له إ ى حد كبري

                                                           

)1  Sir Guenter Treitel, op. cit., p. 940. 
)2   Ibid. 
)3   Ibid. 
)4  Michael Furmston, Cheshire, and Fifoot, Law of Contract, 16th edition, Oxford 
University Press, Great Clarendon Street, Oxford, UK,  2012, p. 753.  

و خطأ ا وهذا احلكم عاجله املشرع العراقي من خالل قصر التعويض يف املسؤولية العقدية على جرب الضرر املباشر املتوقع، مامل يرتكب املدين غشا
كان املدين مل يرتكب غشا أو خطأ جسيما فال جياوز يف التعويض إذا  -3( من القانون املدين اليت جاء فيها على أنه  068جسيما. انظر املادة  

 ةما يكون متوقعا عادة وقت التعاقد من خسارة حتل أو كسب يفوت(. وقد وجد الفقه بالقانون املدين ان خري تربير لذلك انه يتماشى مع اراد
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غله، ولكن يف جب أن يكون الدائن يف وضع قد يشميكن االستنتاج أنه إذا مت تنفيذ العقد وفًقا ألحكام القانون املدين، في
هذا الصدد، قد تتضمن الطريقة جوانب خمتلفة عن القانون اإلجنلياي الذي مبوجبه جيب أن يشمل تعويض الدائن اخلسائر 

أنه جيب  ر. يؤدي هذا إ ى عودة وضع الدائن إ ى املستوى الذي كان عليه قبل العقد. وتقر (0 اليت تكبدها واملكاسب اليت فاتته
على اخلبري "حساب نفقات املدعي، والعمل املنجا على العمل والدخل الذي ينبغي كسبه يف حالة اكتمال العمل، إلظهار 
مدخرات املقاول بسبب إهناء العقد، واألمر اآلخر هو الدخل الذي ميكن كسبه، لذلك جيب على احملكمة أن تفهم ذلك 

" 2) 

 الثقةالتعويض عن فقدان :الفرع الثاني
إذا كان مبدأ التعويض هو جعل الدائن يف وضع يسمح له بإنفاذ العقد، فهذه هي الطريقة املعتادة للتعويض عن اإلخالل 

. ومع ذلك هناك مبدأ آخر هو وضع الدائن يف مكانه، بافرتاض أن العقد مل يتم إبرامه يف البداية، يتم (3 املسبق بتنفيذ العقد
 .(4 عن تكلفة االعتماد على العقد واخلسائر األخرى اليت تكبدها بسبب خفض التصنيفتعويض ذلك من خالل تعويضه 

قد تكون نفقات املقاول اليت يتكبدها العقد التااًما جيب أن يؤديه. على سبيل املثال، يتفق طرفا عقد البيع على أن البائع 
النقل، لكن املشرتي ك وينفق التكاليف على التحميل و يعد بتسليم البضائع املباعة يف موقع املشرتي، لذلك يقوم البائع بذل

 .(5 رفض قبول البضائع يف هذه احلالة، حيق للبائع التعويض عن تكلفة تسليم البضائع إ ى املشرتي بناًء على فقدان الثقة

                                                           

مصدر سابق،  تعاقدان وقت التعاقانظر د.عبدالرزاق امحد السنهوري،الطرفني اليت مل جتيا التعويض يف دائرة العقد اال عن الضرر الذي يتوقعه امل
. االمر الذي عده 59. د.عبداجمليد احلكيم وعبدالباقي البكري وحممد طه البشري، القانون املدين واحكام االلتاام، مصدر سابق، ص220ص

ة عن ضرر نتج املتوقع فقط، من شأهنا ان تعفي املدين من املسؤوليجانب من الفقه بأنه ال حيقق العدالة؛ الن يف قاعدة قصر التعويض على الضرر 
توقع جتعل ملعن اخالله بااللتاام فيتحمله الدائن جملرد ان هذا الضرر= =مل يكن متوقعا وقت التعاقكما ان صعوبة التمييا بني الضرر املتوقع وغري ا

صر بشربا، كمة. انظر امساعيل غامن، النظرية العامة لاللتاام، احكام االلتاام، مطبعة النمن العسري التنبؤ يف دعاوى املسؤولية العقدية مبا ستقضي احمل
 .82، ص0856

، 2111، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 3، ط0، مج0نظر د.عبدالرزاق امحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، ج(  0 
العراقية يف قرار هلا بعد ان نقضت احلكم البدائي الذي قضى بالفسخ دون احلكم بالتعويض بأنه . وتأكيدا لذلك قضت حمكمة التمييا 595ص

ه ب"يتعني على احملكمة اخلوض يف الدعوى موضوعا وتعويض املقاول عن مجيع ما أنفقه من املصروفات وما اجناه من االعمال وما كان يستطيع كس
 .  غري منشور(.20/01/2104بتاريخ  2104يأة املدنية//اهل0358فيما لو امت العمل". قرارها املرقم 

 .  غري منشور(.29/2/2103بتاريخ  2103/اهليأة االستئنافية منقول/0231( قرارها املرقم (  2 
(3) Mindy Chen-Wishart, op. cit., p. 486. 

ع هو اعادة    الدائن من التعويض عند حتقق العمل غري املشرو  ( ومنح التعويض هبذا الشكل يشبه املبدأ يف املسؤولية التقصريية، إذ يكون الغرض4 
 .Richard Stone, opا ى وضعه قبل ارتكاب العمل غري املشروع وذلك بتعويضه عن اخلسارة اليت نتجت عن هذا العمل. انظر      

cit., p. 596 (n. 19  
(5) Janet O'Sullivan & Jonathan Hilliard, The Law of Contract, 5th ed., Oxford University 
Press, 2012, p. 386. 
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يضاً أن يعوض أال جيوز للدائن أن يعتمد على العقد بل أن يعتمد على العقد لدفع املصاريف، ويف هذه احلالة جيوز له  
. يف عام McRae vعن مصاريفه بناء على اخلسارة املؤمتنة، وتفصل احملكمة يف هذا األمر حسب تقديرها. يف قضية 

، وقع الكومنولث عقًدا مع شخصني لبيع سفينة فارس يف مكان حمدد على البحر، عندما كان املشرتي يستعد حلملة 0850
، ةاملكان، فطلب تعويضه عن كل األموال اليت أنفقها يف عملية اإلنقاذ للعثور على الناقلإنقاذ الناقلة اليت مل جيدها يف هذا 

 .(0 فقضت احملكمة أنه فعل ذلك، رغم أنه مل يعد بدفع املبلغ مبوجب العقد
ند تميكن إنفاق هذه النفقات أواًل عند إبرام العقد، ولكن ميكن االعتماد عليها، ويف هذه احلالة، ميكن أيًضا أن يس

، Reedالتعويض على فقدان الثقة. و القضية الرئيسية يف هذا الصدد هي حادثة حمطة التلفايون اإلجنلياية. اخلامس. 
ري ، عندما وافق املنتج التلفايوين على املشاركة يف مسلسل  مع املمثلني قبل توقيع العقد النهائي، أنفق املنتج املال للتحض0822

فض التوقيع على العقد بعد ذلك، لذلك طلب منه املنتج االعتماد على العقد الذي كان يأمل يف للدراما، لكن املمثل ريد ر 
 .(2 الوصول إليه لتعويضه عن األموال اليت أنفقها، وحكمت عليه احملكمة من هنا

دم رغبة املنتج عحاول بعضهم تربير احلكم لعدة أسباب، منها نفقة املنتج بعد الشعور بأن العقد أصبح أمرًا واقًعا، أو  
متثل للعقد املطلوب ومت البحث عن ممثل آخر، ففات األوان إلجياد بديل، أو أن النفقات . Reedيف التوقيع مع ممثل آخر،

 .(3 تسببت يف خسائر ال ميكن جتنبها بعد اإلخالل بالعقد
 اسرتداد املبلغ يد حق الدائن يفخيتلف التعويض عن اخلسائر املؤمتنة عن غرامة أخرى تسمى "االستعادة"، حيث يتم حتد

املدفوع  مثل السعر( املدفوع للمدين يف تنفيذ العقد. يتم حتديد التعويض للدائن ملنع املدين من الثراء من دون سبب. أما 
بالنسبة للتعويض عن اخلسائر، فيعتمد على تكلفة أداء الدائن للعقد. وميكن دفع هذه التكاليف إ ى شخص آخر غري املدين، 

 .(4 مثل شحن البضائع املباعة إ ى تكلفة إقامة املشرتي وتدفع للناقل
ال يعارض القانون املدين احلكم الذي يفصل يف مجيع التكاليف اليت يعتمدها الدائن على العقد، طاملا أن التكاليف مدرجة 

، الفرضية أن عن مجيع النفقاتيف مفهوم اخلسائر اليت تكبدها الدائن. نعتقد أن هذه املصروفات جيب أن يعوض الدائن 
التعويض يتناسب مع حجم الضرر، وأن األمر حتدده احملكمة بشكل كامل، مث إذا قدرت احملكمة أن الضرر ليس وجوبًا، إال 
إذا كان الدائن قد عوض عن املصاريف اليت سبق أن أنفقها يف إبرام العقد واعتمد عليها، منح تعويض عن الضرر، أما باقي 

ت فاألمر واحد، ألن الدائن الذي أرسل اإلعالن إ ى موكله أخربهم أن لديه منتج معني، مث ألن املدين مل يف بالتاامه املصروفا

                                                           

(1)Sir Guenter Treitel, op. cit., p. 940. 
(2)Catherine Elliott & Frances Quinn, op. cit., p. 346. 
(3)Sir Guenter Treitel, op. cit., p. 940. 
(4) Joachim Dietrich, Restitution: A New Perspective, The Federation Press, Sydney, 1998, 
p. 8-9. 
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بتسليم البضاعة نفى ذلك يف إعالنات أخرى. جيب تعويضه عن مجيع النفقات اليت تكبدها ألنه اعتمد على العقد، مما جعل 
 الدائن يتحمل املدين خطأ.

شأن التعويض الذي جيب أن يتمتع به الدائن يدعم رأينا ألن القرار يشمل "التأمني الذي دفعه للمدين، قرار القضاء ب
 .(0 وبدل اإلجيار، والرسوم والطوابع اليت أنفقها إلثبات العقد"

 العالقة بين خيار الدائن وحقوقه:المطلب الثاني
ة قدرة الدائن  االشخاص املدين هلم مبال( على اسرتداد تنعكس حقوق الدائن يف أحكام القانون اجلنائي املصممة حلماي

ديوهنم من األموال. باإلضافة إ ى عهدة بعض املشرتيات أو اهلدايا اليت مت احلصول عليها عن طريق حجا أجورهم أو مصادرة 
 ل.جحتويل األموال االحتيايل للمدين، يتم حتديد املطالبات بشكل جائي على أساس الدين وشروط أي عقد مس

ال شك أنه إذا أقام الدائن دعوى إبطال، فإن حكم اإلبطال ليس حتمًيا، ولكن ميكنه االختيار بني اإللغاء والتنفيذ. هذا 
اخليار مناسب للدائن واملدين والقضاة. بعد أن يباشر الدائن دعوى اإلبطال، حيق له تعديل طلب اإلبطال إ ى طلب تنفيذ 

رفع الدعوى إ ى التنفيذ الفعلي، فيمكنه تعديلها كإلغاء أو طلب فسخ وتعويض، التنفيذ  معني  إن أمكن( قبل احلكم، وإذا
الفعلي للمطالبة، كما أن له احلق يف التنازل عن اإللغاء الذي ال يتطلب سوى تعويض، وليس فقط طلب اإللغاء، الذي ي عترب 

 حرمانًا من حقه يف املطالبة بالتعويض.
دين أداء التاامه بتجنب اإللغاء قبل اإلعالن عن احلكم النهائي، ولن يتم االحتفاظ به يف باإلضافة إ ى ذلك، حيق للم

هذه احلالة ما مل يقرر القاضي ما إذا كان هناك حق يف منح تعويض للدائن بسبب تأخر املدين يف الوفاء بالتاامه، وهو أعلى 
كتفى املدعي مييا، بعد أن ربط تعهد املدعي بالبيان التايل، ا استئناف اعتربهتا اللجنة املدنية غري موسعة من قبل حمكمة الت

بالتنازل عن حقه يف طلب إلغاء حقه يف املطالبة بالتعويض:   املطالبة بالتعويض جيب أن تتوافق مع طلب اإللغاء ... ووفقاً 
 اخلاصة بالقانون باملدين العراقي(. 022للمادة 

ش مبادئ القانون اإلجنلياي، وهي حرية الدائن يف اختيار اجلااء املناسب نقسم هذا املطلب إ ى فرعني: أواًل، نناق
واالستثناءات اليت ترد عليه. أما بالنسبة للفرع الثاين، فنخصصه مبدى إمكان مجع الدائن بني أكثر من دعوى للمطالبة 

 بالتعويض.

 حرية الدائن في اختيار النزاء المناسب:الفرع األول
اإلجنلياي هو أنه ميكن للدائن أن خيتار حبرية الدعوى القضائية اليت يرفعها لذلك، على سبيل  الشرط األصلي للقانون

املثال، إذا مت تنفيذ العقد بالطريقة الصحيحة، ميكنه رفع دعوى قضائية واملطالبة بتعويض عن اخلسائر املتوقعة من أجل وضعه 

                                                           

 .05، منشور يف النشرة القضائية، مصدر سابق، ص09/3/0824بتاريخ  23/ هيأة مدنية ثانية عقار/0523قرارها قرار رقم   (0 
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ما الطرف عن خسارة العمولة أو اسرتداد األموال اليت دفعها فقط. أ يف املنصب الذي يشغله. وميكنه أيًضا املطالبة بالتعويض
 املتخلف املدين، فال خيار أمامه سوى إجبار الدائن على املضي يف قضية معينة والتخلي عن قضايا أخرى.

الة ميكن للمشرتي حلعلى سبيل املثال، إذا استلم البائع السعر مقدًما، لكنه مل يسلم البضائع املباعة إ ى املشرتي، يف هذه ا
أن خيتار اسرتداد التعويض، أي باإلضافة إ ى االعتماد على سعر العقد، جيب على البائع أيًضا رد الدفعة املقدمة املستلمة 
السعر، كما أنه ميك نه من املطالبة بالتعويض عن اخلسائر املتوقعة  أي قيمة العناصر املباعة يف وقت التسليم احملدد(. مث يقوم 

شرتي بالتحقق من اخليار األفضل بالنسبة له، فإذا كان سعر البيع وقت التسليم مرتفًعا، فإنه سيطلب هذه القيمة بال شك، امل
 .(0 ولكن إذا كان السعر منخفًضا، فسيطلب فقط اسرتداد

رمان األخري من ح إذا افرتضنا يف هذه احلالة أن البائع حيق له إجبار املشرتي على اتباع طريقة معينة، فيمكنه حينئذٍ 
اختالف القيمة بإجباره على املضي قدًما يف دعوى تعويض عندما تايد قيمة التسليم، أو إذا اضطر إ ى املضي قدًما. وقد 

 .(2 حرمته دعوى اخلسارة من بعض ماله. توقع اخنفاض القيمة عند التسليم
الة هذه القيود: ثبوت كون الصفقة خاسرة، وحومع ذلك، هناك قيود على حرية الدائن يف اختيار التقاضي. وتشمل   

 عدم امكان تقدير اخلسارة املتوقعة، وهذا ما نتناوله يف الفقرتني أدناه :  

 أوال: الصفقة الخاسرة:
إذا كانت اخلسارة تقع على عاتق الدائن، حىت لو مت تنفيذ العقد بشكل صحيح، فلن حيق له احلصول على تعويض كامل،  

والسبب يف ذلك هو أنه إذا حصل  .(3 قط، كما سيحرم من حق االعتماد على العقد للمطالبة بالتعويضبل تعويض رماي ف
 C and P Haulageالدائن على تعويض كامل يف هذه احلالة، فسيكون الدائن يف وضع أفضل من تنفيذ العقد. اسحب 

v. Middleton  حصل املدعي على حق استخدام املبىن يف0893يف عام ، Wolford   سييت ملدة ستة أشهر، وميكن
جتديد العقد. أنفق أموااًل لبناء أساسات ومعدات يف املبىن، علمًا بأن العقد ينص على عدم إمكانية هدم هذه األساسات 

بعد ذلك قام صاحب املبىن بإخالل مسبق بتنفيذ العقد، وطالب املدعي باالعتماد على   واملعدات بعد انتهاء مدة اخلدمة
 دفع التعويض، لكن احملكمة رفضت مطالبته وعوضته بشكل رماي فقط، ألنه حىت لو مت تنفيذ العقد وفًقا للعقد، فإنهعقده ل

 .(4 ست فقد أيًضا تكلفة إنشاء األساس واملعدات؛ ألن العقد ينص على أنه ال ي سمح بأرشفة العقد

                                                           

(1) Linda Mulcahy, CONTRACT LAW IN PERSPECTIVE, 5th ed., Routledge-
Cavendish, 2008, p. 213. 
(2) Sir Guenter Treitel, op. cit., p. 941. 
)3  Mindy Chen-Wishart, op. cit., p. 486. 
(4 ) Catherine Elliott & Frances Quinn, op. cit., p. 346. 
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، إذا متكن املمثل من Reedمررنا به من قبل،  يف حاالت أخرى، تنطبق نفس القواعد على سبيل املثال، املمثل الذي
إثبات أن املنتج التلفايوين لن حيقق أي ربح من العرض يف مجيع الظروف، فعندئٍذ ال ميكنه املطالبة برد األموال اليت أنفقها 

 .(0 باالعتماد على العقد

 ثانياً: عدم إمكان تقدير الخسارة المتوقعة:
 الب الطرف اآلخر بالتعويض، لكنه ال يستطيع تقدير الفوائد اليت سيحصل عليها من العقدإذا خالف أحد الطرفني العقد وط 

إذا مت تنفيذه  بشكل صحيح، فلن يستمع إ ى مطالبته باخلسائر املتوقعة، باستثناء ال يوجد خيار سوى تكليف مطالبة 
التقييد كشرط، وبداًل من ذلك تعوض اخلسارة  . هذه هي القاعدة، لكن احملاكم اإلجنلياية نادرًا ما تستخدم هذا(2 خسارة

 .Mc Pae vاملتوقعة، حىت لو كان التقدير املتوقع صعًبا إ ى حد ما. من بني احلاالت اليت ينطبق فيها هذا التقييد، هناك 
Commonwealth  حصل املدعى عليه على عطاء التفاقية إنقاذ ناقلة، قال إنه حطام 0850الذي مر علينا يف عام ،

وقدم له خريطة دقيقة؛ لبيان موقع الصهريج، لكن مهمته  Samaraiميل مشال  011فينة يف شعاب مرجانية على بعد س
مل جتد ذلك، فطلب منه الربح املتوقع من إنقاذ السفينة، لذلك رفضت احملكمة االقرتاح على أساس عدم القدرة على حساب 

 .(3 قيمة الناقلة لعدم وجود الناقلة
 كان املدعي من مريب خيول  0801عقًدا مع مالك فحل خالل عام  Sapwell v. Bassوقع  مثال آخر هو

باوند، لكن املالك باعه إ ى شخص ثالث يف أمريكا اجلنوبية، جعل من املستحيل الوصول  305السباق( لتطعيم حصانه مببلغ 
ذه اخلسارة  ن له قيمة مرحبة. وقضت احملكمة بأن هيلتمس املدعي تعويضاً عن خسارة مهر كان ينبغي أن يربيه وتكو  إ ى العقد.

 .(4 كانت أكرب من أن ت قدر، وأن التعويض م نح ألسباب امسية
وجتدر اإلشارة إ ى أن احلقوق املمنوحة للدائن مبوجب القانون املدين أكرب من تلك اليت حيددها القانون اإلجنلياي، ويعترب  

أساسيني للتعويض، وال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر؛ ألهنما يشكالن مًعا إمجايل اخلسارة وفقدان الدخل الالحقني عنصرين 
 التعويض. يف ذلك الوقت مل يكن الدائن يف حرية من أمر اختيار أحد العنصرين على اآلخر، بل قررمها له على الفور.

 مدى إمكان النمع بين أكثر من جزاء:الفرع الثاني
ن ة والقانونية االنكلياية أنه ال جيوز اجلمع بني أكثر من دعوى للمطالبة بالتعويض عأصح وجهة نظر يف الدوائر القضائي

اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، وبالتايل ال ميكن توحيد أنواع متعددة من القضايا، مثل املطالبة بالتعويض والتعويض عن اخلسائر 

                                                           

(1 ) Michael Furmston, Cheshire, and Fifoot op. cit., p. 749. 
(2 ) Laurence Koffman & Elizabeth Macdonald (LL. B.), The Law of Contract, 7th ed., 
Oxford University Press, United States, 2010, p. 543. 
(3 ) Catherine Elliott & Frances Quinn, op. cit., p. 347. 
(4 ) Ibid. 
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اية، هبذه اجملموعة ختالف املنطق، إذا مل يتم إبرام العقد يف البد املتوقعة يف حالة واحدة. التعويض عن خسارة العمولة، ألن هذه
 .(0 احلال ال ميكن إدراج تعويض الدائن للعقد يف التعويض عن حقوق الدائن واليت ميتلكها الطرفان

 نيعتقد البعض منهم أن األنواع املختلفة من التوحيد لن حتتوي على أي شيء يتعارض مع املتطلبات املنطقية، ولك
االعرتاض الوحيد هو أهنم قلقون من أن الدائنني سيطالبون بتعويض مادوج عن خسارة واحدة؛ إذا اتضح مايج من أكثر من 

 .(2 نوع ال ينتج عنه تعويضات مفرطة وال يشمل التضارب بني املؤسسات. ميكن أن تقبل التعويض
من طلب  بائع فشل يف تسليمه، فلن يتمكن املشرتيعلى سبيل املثال، إذا دفع املشرتي السعر املباع مقدًما، لكن ال

. (3 اسرتداد السعر املدفوع بالكامل، باإلضافة إ ى إمجايل قيمة املبيعات املقدرة يف وقت التسليم احملدد  أي خسارة املعاملة(
ال ميكن اجلمع  ألنه هذا هو احلال أيًضا عندما يتم اجلمع بني الدعاوى القضائية للتعويض عن اخلسائر وخسائر املعامالت،

.إذا افرتضنا أن املدعي ميكنه إثبات قيمة الناقلة املفرتضة (4 بني هاتني الدعوتني؛ ألن هذا سيؤدي إ ى حكم بتعويض مادوج
املذكورة أعاله، ففي هذه احلالة، لن حيق له حتصيل هذه القيمة، باستثناء املبلغ الذي حدده بنفسه  Mc Raeيف قضية 

لسبب يف ذلك أن آخر مبلغ يتم إنفاقه حتًما على شراء الناقلة، ويعين حكم املبلغني أن قيمة الناقلة تقدم باوند( وا 3295 
 .(5 للمدعي جمانًا دون احلاجة إ ى إنفاق أي أموال للحصول عليها، وهو أمر غري مقبول

 0854رجاًل إجنلياياً يف عام . كان Cullinane vتشري العديد من السوابق القضائية إ ى هذه القاعدة، مبا يف ذلك 
باع شخص ما آلة لسحق  الطني( وضمن قدرهتا على معاجلة ستة أطنان من الطني يف الساعة، وميكن تلخيص ذلك على 
أنه حقيقة. خالفًا لذلك، يطلب املشرتي تعويًضا عن إخالل هذا الضمان حتت هذين العنوانني: األول هو التكلفة الرأمسالية 

، والثاين هو خسارة الربح. قضى بأنه ال ميكنه احلصول على تعويض بناًء على العنوانني مًعا، ألن الربح الذي لآللة وتركيبها
يطلبه املشرتي لن يتم حتقيقه إذا مل يتم دفع رأس املال مقابل شراء املاكينة، وبالتايل فإن حكمه برأس املال زائد الربح املتوقع 

 .(6 تنييعين أنه مت تعويض نفس اخلسارة مر 

                                                           

(1 ) Lord Denning in case of Reed, see: Laurence Koffman & Elizabeth Macdonald (LL. 
B.), op.cit., p. 544. 
(2 ) Donald Harris & David Campbell & Roger Halson, Remedies in Contract and Tort, 
2nd ed., Cambridge University Press, New York, USA, 2005, p. 83. 
(3 ) Sir Guenter Treitel, op. cit., p. 942-43. 
(4 ) Huge Beale, Chitty on Contracts, V1, General principles, Sweet & Maxwell, London, 
2012, p. 1775. 
(5 ) Ibid, p. 843. 
(6 ) Ibid. 
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، اشرتى فيين ماارًعا للحبوب وزرع احلبوب يف أرضه، 0893عام  George Mitchell v. Fenneyيف قضية 
فقط ليجد أن احلبوب كانت معيبة، مما أدى إ ى فشل حصاد احلبوب. مما يتطلب حبوب غري معيبة، للوهلة األو ى، قد يعين 

قيقة هي أن أرباح املاارعني احلاكمني تعين مكاسب حماصيل هذا أن املاارعني سيحصلون على تعويض مضاعف، لكن احل
ناجحة مطروًحا منها تكاليف األراضي الاراعية. هذا ألنه حىت لو كان املاارع ماوًدا حببوب ال تشوهبا شائبة، فإن التكلفة 

 .(0  تكبدهاسارة اليتسوف يتحملها املاارع، ومن مث عدم إدراجها يف حساب الربح والذي سيؤدي إ ى تعويضه أكثر من اخل
واحلقيقة أنه يف مجيع األنظمة القانونية ال يسمح للدائن بدفع تعويض مضاعف، وهذا قرار اختذته احملكمة بدافع العدالة، 
أما احملكمة العراقية العليا قضت بأن "اآلليات والسيارات جاهاة إلجناز األعمال املتعلقة بالعقد، واملقاول ال يتقاضى رسوًما ال 
تتعلق بالعقد، كما أن خدماهتا مشمولة يف أرباح العمل املتوقعة للمدعي، وال حيق له املطالبة بالتعويض عن تعليق العقد. 

. إذ اعتربت احملكمة أن عمل املعدات جاء من عبء عمل املقاول وعبء العمل، فإن التعويض عن إيقاف (2 سبب الضرر"
 العمل سيجعله ضعف التعويض.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           

(1 ) Ibid. 
. منشور يف النشرة القضائية، السنة الثالثة، العدد الرابع،   05/00/0822، بتاريخ 0822/ مدنية او ى/ 623و495قرارها املرقم /(  2 
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 الخاتمة
بعد ان وفقنا اهلل سبحانه وتعا ى على اجناز هذه الرسالة املوسومة  االخالل املسبق بتنفيذ العقد(، كان اهلدف منه الوصول 
ا ى فكرة واضحة، ال يسعين يف ختام هذا البحث  إال ان أمحد اهلل عا وجل على توفيقه  وهدايته، فله عا وجل احلمد أوال و 

 الرسالة، فقد مت التوصل ا ى عدد من االستنتاجات ميكن حتديدها بالنقاط اآلتية: اخرا على امتام هذه

 االستنتاجات: -اوال
ان فكرة االخالل املسبق بتنفيذ العقد مفهوم قانوين ينطوي على جانب مهم من سلوك الطرفني، ويتعلق هذا اجلانب  -1

حدث يف ته، ويستنتج الدائن على هذا األساس أن التقصري سيبالدين الصادر من املدين قبل املوعد النهائي للوفاء بالتااما
ذا املستقبل. ففكرة االخالل املسبق بتنفيذ العقد ال تتعامل مع احلقائق الفعلية، ولكن ضع يف اعتبارك احلقائق املستنبطة. وه

ن يتعارض مع املنطق، ألن لهو سبب استحالة قبوله يف ملح البصر، وبالتايل فإن كيفية تأثري القانون على استنتاج بسيط 
املنطق يشري إ ى أن السبب جيب أن يسبق السبب، والنتيجة جيب أن تتبع النتيجة بعد وجودها. من الناحية الفلسفية، 
اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد هو سبب العقوبة، على خمالفة العقد، وسببها ليس قبل سببها، والسبب لن يتأخر عن نتيجتها 

هائي(، ألهنا ميكن أن تسبق تأثريها يف اإلدراك، ألهنا موجودة، ولكن وجودها ليس يف العقل. حيدث هذا  إال للسبب الن
االخالل مسبًقا، وهو السبب النهائي للعقاب، ألنه يسبق وعي العقوبة يف العقل، ولكن ال يوجد حتقيق خارجي، لذلك 

 ميكن ترتيب التأثري على اإلدراك.
قي ومعظم القوانني املقارنة على قواعد خاصة حول عملية التفاوض، ولكن القواعد العامة ينص القانون املدين العرا -2

هلذه القوانني ال يتم استيفائها إال عند إبرام العقد، أي عندما يكون هناك استعداد إجيايب معني للعقد، أي عندما يكون 
ابًيا إهنا بول املقابل واألثر الناتج، يكون العقد إجيللعقد بعض عندما يكون العقد إجيابًيا، أي عندما يكون للعقد حق الق

 نابعة من املسؤولية. 
على الرغم من عدم االلتفات إ ى مرحلة التفاوض، إال أهنا يف سياق هذه القواعد تبدو أهنا مرحلة حرة ومنتشرة، بعيدة 

و اجياب هذه القوانني، وحماولة حل عن دائرة القانون وااللتاام. لذلك من الضروري إخضاع هذه املرحلة لقواعد قبول 
اخلالفات اليت حدثت خالهلا. مبا يف ذلك النظرية القانونية تنص هذه القوانني عليها من أجل فهم طبيعة املسؤولية املطبقة 

 يف هذه املرحلة املختلفة، واستخالص النتائج التالية منها:
 آلخر للمشاركة يف مفاوضات الطرف اآلخر للتفاوضختتلف مرحلة التفاوض على العقد. أوال، جيب دعوة الطرف ا -أ

 بشأن مقرتح العقد احملدد الذي قدمه أحد الطرفني.
 قد يتوصل الطرفان يف النهاية إ ى رؤية مشرتكة ملشروع العقد، وهنا لدينا إجابة مشرتكة من كال الطرفني. -ب
 ن توقيع العقد.قد تكون نتيجة املفاوضات غري ناجحة اب معىن فاشله، لذلك قد تنتهي دو   -ت
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تتبىن مفهوًما أقرب إ ى القانون  0891فإن األحكام واملبادئ اليت حتكم التجارة الدولية مثل اتفاقية فيينا لعام - -3
واللوائح األخرى اليت حتكم التجارة الدولية سلسلة  0891األجنلو أمريكي. باإلضافة إ ى ذلك، مثل اتفاقية فيينا لعام 

بين هذه الفكرة بالقرب من القانون األجنلو أمريكي. طاملا أننا جاء من اجملتمع الدويل والتجارة املصطلحات واملبادئ، مت ت
الدولية، فنحن نأمل أن حتتل بالدنا املكانة اليت تستحقها يف هذا اجملال، وستؤثر اللوائح اليت حتكم هذه التجارة على تعامالتنا 

وأمهها عقد البيع  ،واعد والقواعد الوطنية اليت حتكم عقود التجارة الدوليةالدولية. لذلك ال بد من حتقيق التنسيق بني الق
الدويل املنصوص عليه يف االتفاقية. ميكن حتقيق االنسجام من خالل وضع قواعد حتكم شكلني من االخالل املسبق بتنفيذ 

 العقد: االخالل املباشر و االخالل غري املباشر.
أن العقود الدولية للبضائع الدائن القدرة على التوقف عن الوفاء بالتااماته املقابلة بش 0891متنح اتفاقية فيينا لعام  -4

عندما يتوقع ان مدينه قد اخل االلتاامات الرئيسية املرتبطة بالعقد، أي ملواجهة اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد، وهذا هو 
 الوفاء هبا يف املستقبل. احتماله. القدرة القياسية والتوقع بأن االلتاامات املؤجلة لن يتم

العقوبة على خمالفة العقد، والسبب لن يتأخر عن نتيجتها  إال للسبب النهائي(، ألهنا ميكن أن تسبق تأثريها يف  -5
ولكن وجودها ليس يف العقل. حيدث هذا االخالل املسبق بتنفيذ العقد، وهو السبب النهائي ، اإلدراك، ألهنا موجودة

العقوبة يف العقل، ولكن ال يوجد حتقيق خارجي، لذلك ميكن ترتيب التأثري على اإلدراك. على للعقاب، ألنه يسبق وعي 
العكس من ذلك، فهي مقتنعة بأهنا مدفوعة بواجب مراعاة مصاحل الدائن يف إدراج بعض الطلبات يف بعض الفصول 

لى ذلك، ال ميكن سداد يف املستقبل. بناًء عاملنفصلة، وبغض النظر عن شدهتا، ال ميكنها دائًما جتاهل نتيجة التخلف عن ال
التسليم بأن فكرة اإلخالل السابق بالعقد جيب أن تدار كمبدأ عام، فهو يشمل احلاالت اليت تقع حتت مجيع الظروف 
املنصوص عليها يف القوانني الربيطانية واألمريكية. ومع ذلك، من ناحية أخرى، من الضروري االستفادة من هذه املنظمة 

 قانونية الراسخة يف القانون األجنلو أمريكي، ألن االحتياجات الفعلية لتلبيتها متشاهبة يف جمتمعات خمتلفة.ال
ال ميكن للقواعد احلالية أن توفر للدائن احلماية الكافية يف حاالت التقصري املبكرة. فعندما يعلن املدين أنه لن يؤدي  -6

 لإلعفاء، ولكن هذا قد يكون ضارًا مبصاحله ألنه جيب عليه االنتظار حىتالتااماته، ميكن للدائن فقط احلصول على عذر 
أن  قد يفوت هذا فرصته للتوصل إ ى صفقة مع صفقات أخرى. لذلك فمن األفضل له الوقت املتفق عليه. التنفيذ احملدد

نفيذ حىت يضمن إيقاف حتضري الت يقرر ما إذا كان له احلق يف وقف التنفيذ، وإذا كان ال بد له من تنفيذ التنفيذ أوالً، أو
املدين التنفيذ يف املوعد احملدد، فمن األفضل أن يكون لديه فرتة جيب توفري التأمني عنها، ولكن األفضل إيقاف التنفيذ 

 خالل هذه الفرتة. اعتمادا على الظروف، من يقرر هو احملكمة.
غري التنفيذية  ال تعترب املاكينة أحد تطبيقات الدفع، ثنظرًا للعديد من األسباب املذكورة يف اجلاء الرئيسي من البح -7

 مبوجب القانون املدين.
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 لن يتعارض منح هذه اآللة مع أسس القانون املدين، خاصة فيما يتعلق باحلفاظ على العقود وتقليل حاالت الفسخ  -8
لنا إ ى نتيجة خمتلفة، ذ، فقد توصأما فيما يتعلق باالجتهاد القضائي يف ما إذا كان اإلخطار شرطًا لتعليق آلية التنفي -9

( فقرة الثالثة هو تدبري تكميلي وتكميلي لوقف التنفيذ. ما مل يتم إخطار 20ألننا قلنا إن اخلطر املنصوص عليه يف املادة  
 املدين على الفور، فإن األخري ليس له قيمة قانونية.

 ؤولية و كااليت:صوصية اليت تتصنف هبا اركان املستظهر الطبيعة اخلاصة لألخالل املسبق بتنفيذ العقد من خالل اخل -11
ان ركن اخلطأ يف مسؤولية ما قبل العقد، واليت نسميها  خطأ املسبق بتنفيذ العقد(، هي اخالل الثقة القانونية النامجة  -أ

اليت يفرضها  تعن النموذج اخلاطئ للتفاوض أو العقد املسبق. يستخدم لقبول أو سحب اجيابه القائم، او اخالله بااللتااما
 مبدأ حسن النية.

اما ركن الضرر، فيتميا بأنه حيدث عند إبرام العقد وعند توقع إبرام العقد وحتضريه، وجيب تعويضه وفقًا ألحكام   -ب
هذه املسؤولية. ومل حيصل املصاب على تعويض غري اخلسائر الفعلية اليت تكبدها، ومل يتم تعويض ما فقده من أرباح، ألن 

 مع حقيقة مهمة، وهي أن العقد مل يربم بعد.ذلك يتعارض 
كما الحظنا من خالل البحث، اقرتحت بعض التشريعات فكرة التعامل مع االخالل املسبق بتنفيذ العقد كمبدأ    -11

قانوين مستقل بشروط مستقله له احكامه اخلاصة به، مثل القانون االنكلو امريكي، حيث انه يطلق عليه االخالل املسبق 
(، بعد مواجهة بعض االعرتاضات، مت تثبيت الفكرة  Anticipatory Breach of Contractعقد  بتنفيذ ال

كقانون والئحة يف القانون، لكن مؤلفي الفكرة ومؤيديها يعتمدون بشكل أساسي على اعتبارات عملية واقتصادية حلماية 
د الحظنا أن بعض  ى القوانني األجنلو أمريكية، فقالدائن من التخلف عن اخالل بتنفيذ عقد املدين يف املستقبل. باإلضافة إ

بشأن  0891اتفاقيات التجارة الدولية تبنت أيًضا فكرة االخالل املسبق بتنفيذ العقد، وأشهرها اتفاقية األمم املتحدة لعام 
ار القانون قبول أفكبشأن التنازل العيين للبضائع، وقد كوفئنا برفضنا  0864البيع الدويل للبضائع. واتفاقية الهاي لعام 

 الالتيين مثل القانون املدين الفرنسي والتشريع يف القانون املدين العراقي قبل إنفاذ العقد.
على الرغم من وجود الصعوبات املذكورة أعاله حول فكرة "موضوع االخالل املسبق بتنفيذ العقد"، ميكن تغطية  -12

مت  ق النتيجة األو ى ملنافع الطرفني. إذا كان االستنتاج الذيالغرض من العقد بظروف أخرى، ألن العقد يهدف إ ى حتقي
التوصل إليه من خالل أسباب معقولة يثبت للدائن مقدًما أن املدين لن يفي بوعوده املستقبلية يف الوقت احملدد، فسيتم 

. وهي مطلوبة لى املستقبلجتاهل الغرض من العقد، وال داعي للقلق من أن االستنتاج فكرة خاطئة متاًما، ألهنا استدالل ع
يف حالة اإلخالل بالعقد، وتستند إ ى تأكيد سبب معقول لوقوع اخالل مستقبلي، بناًء على احلالة املذكورة أعاله، ميكن 
القول أن االخالل املسبق بتنفيذ العقد هو النظر يف الغرض من العقد والغرض منه، حىت لو كان نتيجة مستقبلية، فقد يكون 

ا، خاصة إذا قام به الدائن بناًء على أسباب معقولة. ميكن القول أن تنفيذ اإلخالل السابق بالعقد سيؤدي إ ى وجوده مؤكدً 
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خسائر مستقبلية للدائن، والضرر املعروف يف املستقبل هو الضرر الذي حتقق سببه والنتيجة رخوة، وجيب أن يكون تنفيذ 
عات معقولة، كما الحظنا من حبثنا، يف معظم احلاالت، حيدد الدائن التوقاملخالفة االخالل املسبق بتنفيذ العقد على أسس 

من خالل التحقيق يف درجة املخاطر، واألضرار املستقبلية اليت قد يتم تعويضها من خالل مسؤولية العقد، ألن هذا ليس 
 جمرد ضرر حمتمل، ولكن أيًضا يف هذه احلاالت يعترب قدرًا معيًنا من الضرر.

احلالة يف التكيف مع املفهوم االخالل املسبق بتنفيذ العقد، ألن بعض الفقهاء حياولون عدم الرتكيا ختتلف هذه  -13
على مفهوم االستنتاج على املبادئ املذكورة أعاله. ويف هذا الصدد، يعتقد أنه يف حالة اإلخالل املسبق بتنفيذ العقد ماذا 

، ظهر أي سلوك خيالف االلتاامات الفعلية يف شكل وعود ضمنيةسيحدث والذي خيالف االلتاامات احلالية واملستحقة، ي
أي احلفاظ على الصدق واملصداقية، لضمان التشغيل الطبيعي للعالقة التعاقدية، واحلفاظ على شرعية العقد وصحته قدر 

خر، أي التكيف ه آاإلمكان معيار غري دقيق. لذلك، ال يوجد دليل يثبت وجود أساس معقول للعقوبات القانونية. وهذا اجتا
مع اإلخالل السابق بتنفيذ العقد من خالل وجود شروط إهناء واضحة وضمنية أخرى كاعتبار إلهناء االتفاقية، الشرط 
الصريح هو أن يتفق الطرفان على إهناء العقد. أما الشروط الضمنية فهي تلام الطرف الرافض بتعويض الطرف اآلخر الدائن 

ب الفسخ، كما ينتقد الرأي عدم معقولية إهناء االتفاق أي إهناء العقد وهو التاام بالتعويض. عن الضرر الذي حلق به بسب
باإلضافة إ ى ذلك، فهو ليس أكثر من افرتاض حمض ال أساس له يف الواقع. فالقانون ال يقوم على افرتاضات جمردة، ولكن 

ستنتج ل املسبق بتنفيذ العقد هو اخالل أساسي مجيب أن يتم إنشاؤه على أساس معقول. لذلك، فإن أفضل ترتيب ألخال
للعقد. اخالل العقد وشيك وسيحدث يف املستقبل. قد يكون أهم سبب لذلك هو أنه يسمح برتتيب غرامة فورية وفًقا هلذا 

 التوقع، وهو إمكانية إهناء العقد وتعويضه.
دة إ ى حد ما، قد الحظنا أن هذه الفكرة مقيفيما يتعلق مبكانة الفقه اإلسالمي، لألخالل املسبق بتنفيذ العقد، ف -14

وقد يرجع ذلك إ ى أن الشريعة اإلسالمية ال تعترب ضررًا مستقبلًيا، ألنه خالفًا للقانون، فإن الضرر املستقبلي هو إبرام العقد 
أنه حىت  جتدر اإلشارة إ ى، النوع األخري من الضرر احملتمل. لذلك، من أجل طلب ضمان، جيب منح تعويضات، ومع ذلك

لو مل يؤخذ يف االعتبار الفقه اإلسالمي، حىت لو مل يتم النظر يف االخالل املسبق بتنفيذ العقد بشكل مباشر، فإهنا حتسب 
على أهنا اخالل مسبق بتنفيذ العقد بشكل غري مباشر، ألن الفقهاء املسلمني يسمحون بالتأمني على املطالبات، واليت 

 ن أجل األمان.وأبرزها هو احلق يف احلبس م
 6باإلضافة إ ى ما سبق، هناك أيًضا تطبيق خاص بالقانون العراقي يف قانون املرافعات العراقي، خاصة يف املادة  -15

من القانون املذكور أعاله، واليت تنص على اإلجراء، الذي ينص على أن الدائن سيصبح قاباًل للتنفيذ يف أقرب وقت ممكن 
يذ طلب تأخري قبل امللف. ومع ذلك، جتدر اإلشارة هنا إ ى أنه يف حالة االخالل املسبق بتنفيف تاريخ االستحقاق. احلق يف 

العقد، فإن هذه اإلجراءات ال تكفي لتوفري احلماية الالزمة للدائن، ألن دعوى االلتاام يف التنفيذ املستقبلي لن تؤدي إ ى 
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شل ة هنا هي احتياطيات جيب اإلبالغ عنها حالًيا، وعندما يفإهناء املوعد النهائي. تسريع الدين وكافة احملتويات املقدم
 املدين يف الوفاء بالتااماته، سيتم حتويله إ ى احتياطي إلاامي جيب تنفيذه أثناء تنفيذ العقد يف الوقت احملدد.

جنلو أمريكي ألإن االلتاام باألخالل املسبق بتنفيذ العقد وإمكانية فرض عقوبات قانونية على العقد مبوجب القانون ا -16
ليس هو األثر الوحيد لألخالل املسبق بتنفيذ العقد. عالوة على ذلك، ميكن للدائن أن يتجاهل املخالفة املتوقعة ويعتربها 
ليست اخالل للعقد. وهنا ليس أمامه خيار سوى انتظر التنفيذ الفعلي، وقم بالتنفيذ حسب التعويض املراد تنفيذه، ويف 

أن ينسحب من اخالله املسبق بتنفيذ العقد، والقوانني االنكلو امريكي تلام املدين بالتخلي عن  نفس الوقت ميكن للمدين
املخالفة السابقة للعقد، وجيب على الدائن عدم اإلصرار على املخالفة السابقة، وجتدر اإلشارة إ ى أن هذا احلكم املتقدم 

ق دعوى، يسمح املشرع بالتنازل عن املخالفة لألخالل املسبخيالف أحكام التشريع املدين. ما مل يصدر حكم هنائي يف ال
 بتنفيذ العقد، وبالتايل، فإن الدرجة األو ى تسمح للمدين بإعفاء املخالفة السابقة للعقد.
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 التوصيات:
صيات هم التو بعد ذلك، بعد عرض أهم االستنتاجات واألفكار الواردة يف البحث، نود أن نبدأ ونقدم بعض و ا     

 حول موضوع االخالل املسبق بتنفيذ العقد، واليت ميكن ان ينعكس ترتيب هذه التوصيات على النحو اآليت: 
أما بالنسبة للعقوبة، حفاظًا على حقوق الطرفني، نقرتح أن تكون العقوبة حذف املهلة حىت يتمكن الدائن  -0

يف  فسيحدث ضررًا حمدًدا له. أو إذا مل يكن التنفيذ مناسًبا له من تنفيذها فورًا، وإذا مل ميدد الدائن انتهاء املهلة،
ذلك الوقت، فنقرتح عليه مصادرة العقد إلهناء العقد لتجنب الضرر احملتمل للدائن أو تقليل الضرر الذي يلحق 

 باملدين بسبب سرعة أداء التاامات العقد.
ندما يعلن املباشرة ألداء العقد، ال سيما ع نوصي بتوسيع هذا البند ليشمل االخالل املسبق بتنفيذ العقد -2

املدين أنه غري راغب يف أداء التااماته التعاقدية أو يتبىن ممارسات ال حتيد عن وقائع القضية. وهذا املوقف سيشتبه 
 يف أنه سيكون مسؤوالً عن االخالل املستقبلي يف أمهية االلتاامات التعاقدية.

ستند إ ى أسس معقولة، نقرتح مبوجب هذا أن حيدد القضاة مدى من أجل تأكيد ما إذا كان التوقع ي -3
 معقولية االستنتاجات ومدى االستنتاجات وفًقا لظروف كل قضية ودرجة االستنتاج املطلوبة.

( من املدين العراقي، واليت تتبىن معيار حتديد املهلة الامنية لقبول االلتاامات 94نقرتح تعديل املادة   -4
السماح للمدعى عليه بالعودة إليه خالل املهلة اليت يؤكد قبوهلا، مبا يف ذلك حتديد إلاامي يف اإلجيابية، أي عدم 

ًضا إ ى ال حيتاج املعيار إ ى حتديد فرتة القبول لاللتاام اإلجيايب فحسب، بل حيتاج أي .إطار تقدير السلطة القضائية
اب ملاًما، لذلك، يكون االجي احملكمة وفًقا لتقديرها.وهو معيار الثقة القانونية الذي حتدده ، اعتماد معايري أخرى

ليس فقط عندما يتم تعيني مهلة زمنية صرحية أو ضمنية لرغبات امللتام، ولكن أيًضا إذا حكمت احملكمة أنه قد 
 برام عقد، فإن العرض ملام أيًضا.أنشأ ثقة قانونية إل

قد، مع سن النية يف مرحلة التفاوض وإبرام العايراد نص يف القانون املدين العراقي نصا ينص على مبدأ ح -5
الرتكيا على االلتاامات الناشئة عن املبدأ. حيث أن "القانون املدين العراقي" ال ينص على هذا املبدأ إال يف مرحلة 

( منه على انه "جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اشتمل عليه وبطريقة 051تنفيذ العقد كما هو منصوص عليه يف املادة  
 تفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية".ت
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قد ال يكون احلكم الذي ينتهي صالحيته مفيًدا للدائن، وقد ال يكون التنفيذ السريع مفيًدا للدائن على  -6
األقل، ألن الناس يقدرون القيمة اليت حيصلون عليها يف املعاملة، وهذه القيمة ال تقدر بالكمية وحدها، ولكن 

التقدير، لذلك، قد يكون اإلدراك عدمي الفائدة يف بعض األحيان، ولكنه مفيد يف وقت  للجودة وزن كبري يف هذا
آخر، وسيرتك تقدير ذلك لألطراف يف العالقة. من ناحية أخرى، قد ال يكون املدين قادرًا على التنفيذ السريع ألنه 

قد ال يكون لديه رض قبل وصوله، و مل يطلب موعًدا هنائًيا، باستثناء تقدير أنه ال يستطيع تنفيذ الدين بشكل م
حالًيا الوسائل للمساعدة يف تنفيذ الدين. لكنه يضع نفسه يف وضع يسمح له باملطالبة بالتنفيذ السريع ألخطائه. 
بناءً على ذلك، من األفضل أن يشمل النص املقرتح األحكام اليت تسمح بإهناء العقد عندما ال يكون التنفيذ السريع 

أو املدين. هذا احلل ميأل الفجوة املنطقية اليت يسببها التصريح بأنه ميكن فرض غرامة بناًء على يف صاحل الدائن 
 االستنتاجات وحدها.

 من القانون املدين العراقي ونصها كالتايل:                                                          022إضافة فقرة للمادة  -2
ا توقع احد املتعاقدين عدم تنفيذ املتعاقد االخر مستقبال ال حدى التااماته املهمة يف العقود التبادلية اذ -3 

بالعقد جاز للطرف االخر بعد االعذار ان يلجا ا ى وقف تنفيذ التاامه املقبل على ان يراعي طبيعة العقد واحكام 
 ف على هذه املسائل(. حالة اخلالالقانون و العرف و العدالة يف حتديد االلتاامات املهمة من عدمه يف

نشر قانون املوافقة على االتفاقية بشكل عاجل يف صحيفة الوقائع العراقية للتأكد من أن رجل األعمال  -9
العراقي الذي يوقع على عقد البيع الدويل ميكن أن يستفيد من هذه اآللة ولن يكون حتت رمحة املقاولني األجانب 

 إذا تأخر يف الوفاء بالوعد.
املقرتح شكلني لألخالل املسبق بتنفيذ العقد: مباشر وغري مباشر قد يكون من الصعب يتضمن النص  -8

 بق.ال مييا النص املقرتح بني شكلي احلكم املس، التحقق من قوة االستنتاج وما إذا كانت النتيجة واضحة. لذلك
روف تقدير الظ يف هذه احلالة، يتطلب اللجوء إ ى القانون أن يتم ذلك من خالل احملاكم. من املمكن -01

اليت ي سمح مبوجبها بطلبات اإللغاء أو إهناء العقد بشكل أفضل، وميكن إهناء النااعات املقدرة املتعلقة هبذه األمور، 
وميكن حتديد الوقت الالزم لتقدمي التأمني ومدى مالءمته، وما إذا كان التنفيذ السريع يف مصلحة الدائن أم ال مبا 

 يف ذلك قدرة املدين.
أن يسمح نوصي ب، جل احلفاظ على استقرار املعاملة وجتنب إهدار املاايا املتوخاة يف إبرام العقدمن أ -00

املشرع للمدين بتقدمي تأمني يضمن أداء االلتاامات التعاقدية. ما مل يتم توفري تأمني، لن يتم إلغاء مدة العقد أو 
 إهنائه.

 ي الطوعي هذا اهلدف. إال أن هذه اإلجراءات الميكن أن حتقق إجراءات صنع القرار املستقبلية والتقاض -02
، اريةألن احلكم يقتصر على اإلبالغ عن األحداث اجل، تكفي للتعامل مع احلاالت اليت هي أشكال سابقة للتقصري
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 ،ولن يتجاوز احلكم يف موضوع النااع. أما بالنسبة لإلجراءات اإلجبارية املستقبلية، مثل التحقق من ضمانات الديون
ملدين عن فعندما يتخلف ا، ولكن هناك أحكام جيب اإلبالغ عنها يف الوقت احلايل، تسرع من أداء االلتااماتفلن 

الغرض  فإن هذا ال حيقق، يصبح احلكم حكًما إلاامًيا يف وقت التنفيذ احملدد. عالوة على ذلك، أداء االلتاامات
من خالل إجراء  ،تصحيح هذا الوضع، على سبيل املثالوهو محاية املصاحل احلالية للدائن والسماح هلم ب، املقصود

 معامالت االستبدال أو التخلص من املواد املصنعة جائًيا.
قد ال يكون احلكم الذي ينتهي مدته مفيًدا للدائن، ألن التنفيذ املعجل قد يكون على األقل ضارًا أو  -03

در فقط من ل عليها يف املعاملة، وهذه القيمة ال تقعدمي الفائدة للدائن، ألن الناس سيقدرون القيمة اليت يتم احلصو 
حيث الكمية، ولكن اجلودة يف هذا التقدير هلا وزن كبري. لذلك، قد يكون اإلدراك عدمي الفائدة أحيانًا، لكنه مفيد 

سريع ليف وقت آخر، ت رتك التقديرات لألطراف يف العالقة. من ناحية أخرى، قد ال يكون املدين قادرًا على التنفيذ ا
ألنه ال يتطلب سوى موعد هنائي لتقييم أنه ال يستطيع األداء املرضي قبل الوصول، وقد ال يكون قادرًا على 
استخدام وسائل املساعدة على التنفيذ يف الوقت احلايل، لكنه يضع نفسه يف موقف املدعي بسرعة مت تنفيذها، بناًء 

يسمح بإهناء العقد عندما يكون التنفيذ السريع ضارًا  على ذلك، من األفضل أن يتضمن النص املقرتح حكًما
بالدائن أو غري ممكن بالنسبة للمدين. هذا احلل ميأل الفجوة املنطقية اليت يسببها التصريح بأن العقوبات ميكن فرضها 

لوكه سعلى أساس االستنتاجات فقط. ال تستند العقوبات امللغاة والتعويض الناتج إ ى تصريح املدين البسيط أو 
 املباشر، ولكن على اخنفاض املدة وتسوية الدين.

 يقرتح البحث أن النص املضاف هو النص احلايل، كما هو موضح أدناه:، بناًء على ما تقدم -04
عند تأجيل أداء االلتاام، حيق للدائن اختاذ اإلجراءات املناسبة لالحتفاظ حبقوقه يف غضون املهلة السابقة  -أ

عندما يصدر للمدين حق دائن ميكن استنتاجه بشكل معقول أنه لن يؤدي الوعد يف لتاريخ االستحقاق، خاصًة 
التاريخ احملدد، وميكنه أن يطلب ذلك. تأمني لضمان األداء خالل الفرتة. مناسبات خالف ذلك، حيكم بسقوط 

ن يطلب إهناء لدائن أاالجل، وإذا كان التنفيذ يف هذا الوقت ضارًا بالدائن أو ال ميكن تنفيذه من املدين، فيمكن ل
 العقد.
جيوز للدائن أن يوقف التنفيذ أو أن يستعد للتنفيذ حىت يقدم املدين التأمني املطلوب على أن يعود فورًا   -ب

 إ ى التنفيذ بعد إظهار التأمني. يف هذه احلالة، ال ينبغي أن يؤدي التأخري إ ى حتمل الدائن أي مسؤولية.
تااماته يف قرتني السابقتني عندما يعلن املدين بوضوح أنه لن يؤدي الينبغي تطبيق الف، على وجه اخلصوص -ت

 الوقت احملدد أو يعتمد طريقة لإلشارة إ ى التااماته.
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 چکيده
در اين پايان نامه ما با نظريه نقض قبلی اجرای قرارداد که يک نظريه مشهور در حقوق انگليس است و دامنه کاربرد 
اين نظريه در قانون مدنی عراق سروکار دارمي. اين نظريه با قوانني کلی متفاوت است ، در قوانني کلی منی توان از 

تی برای آن رعايت نشده باشد. مقصود از نقض قبلی اجرای بدهکار شکايت کرد مگر اينکه مهلت پرداخت و مهل
قرارداد اين است که طرف قرارداد ديگر اقدام يا اقدام يا اظهارنظر از طرف وی مبنی بر عدم اجرای آن در زمانی که 
 برای وی مشخص شده است ، و اين نقض به پيمانکاری که صدمه ديده است جمموعه ای از گاينه ها را برای جربان

به  .اين خسارت ارائه خواهد داد ، زيرا وی حق درخواست دارد در صورت لاوم فسخ قرارداد با درخواست غرامت
نظر می رسد که اين موضوع مطابق هر قانون نسبی است ، زيرا در قانون انگليس با ساير قوانني مدنی  قانون فرانسه 

،  ل مقررات مربوط به نقض قبلی اجرای قرارداد هستند، قانون عراق( با توصيف قوانني اخري که فاقد تنظيم کام
و بر اساس اصل  .هنگامی که قانون انگليس اين مقررات را به صورت يکپارچه تنظيم کرده است ، متفاوت است

ايده ای اهلام گرفته از  1991حفظ قرارداد ، کنوانسيون وين در مورد قراردادهای فروش بني املللی کاالها در سال 
حقوقی آنگلوساکسون را بيان کرد و اين ايده شامل اعطای تضمني به يکی از پيمانکاران در مورد نقض سيستم 

احتمالی آينده است که به آن  نقض قبلی اجرای قرارداد( از پيمانکاری گفته می شود که تعهدات خود را با دادن 
در حالی که در مورد استفاده از  .آن يک ماشني به وی قبول می کند. توقف اجرای تعهدات آينده خود در قبال

دستگاه توقف اجرا حبث شده است ، قبل از هر چيا ضروری است که به اجرای قرارداد خدشه وارد شود و در اين 
زمينه انتظار متوقف شدن اجرای تعهد روشن شده است. در اين رابطه ، ما به تعهد اطالع رسانی به طرف مقابل 

آن پرداختيم. و سپس توضيح دادمي که چگونه طرف مقابل تضمني های کافی را ارائه می برای تعليق يا عدم اجرای 
دهد يا نقض قبلی اجرای قرارداد از بني می رود ، يعنی امکان عدم اجرای و اجرای تعهدات. و تا زمانی که عراق 

روشن شود   وع بود ، الزم بوداين توافق نامه را تصويب کرد ، آنچه باقی مانده بود فقط صدور قانون برای اين موض
که آيا تعليق اجرای تعهد در قوانني عراق تنظيم شده است يا خري. وقتی به مفاد قانون مدنی نگاه می کنيم ، متوجه 
می شومي که تعليق اجرا بسيار شبيه دفاع از عدم اجرای است ، اما شباهت ها و تفاوت های بني آهنا ، با حتقيق در 

 ديگری به اين نتيجه رسيدمي.  مورد تفاوت آهنا با
 پيش از نقض قرارداد ، نقض اجرای قرارداد ، قوانني فرانسه ، قانون عراق ، نقض قرارداد کلمات کليدی:
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Abstract 

In this research we deal with the theory of prior breach of contract 

implementation، which is a well-known theory in English law، and the scope 

of application of this theory in Iraqi civil law. This theory differs from general 

rules، in general rules the debtor cannot be sued unless there is a deadline for 

payment and a period that has not been met. What is meant by a prior breach 

of the implementation of the contract is for the other contracting party to act 

or act or make a statement from him indicating that he will not implement the 

implementation in the time specified for him، and that this breach will provide 

the contractor who has suffered harm a set of options to redress this damage، 

as he has the right to request Termination of the contract with the request for 

compensation، if necessary. It seems that this issue is relative according to 

every law، as it differs in English law from other civil laws (French law، Iraqi 

law) by describing the recent laws that lack a complete regulation of the 

provisions for prior breach of the implementation of the contract when the 

English law has organized these provisions in an integrated manner. And 

based on the principle of preserving the contract، the Vienna Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods of 1980 stipulated an idea 

inspired by the Anglo-Saxon legal system، and this idea includes granting one 

of the contractors a guarantee against the anticipated future breach، which is 

called (prior breach of the implementation of the contract) from the contractor 

who accepts his obligations by giving him a machine Stopping the 

implementation of his future obligations to that. Whereas the use of a stay-of-

execution machine was discussed، it is necessary، first of all، to prejudice the 

implementation of the contract، and in this regard، the expectation of stopping 

the implementation of the obligation has been clarified. In this regard، we 

touched upon the obligation to notify the counterparty to suspend 

implementation or not. And then we clarified how the counterparty provides 

adequate guarantees or the prejudice to the implementation of the contract will 

disappear، i.e. the possibility of non-implementation، as well as the 

implementation of obligations. As long as Iraq ratified this agreement، what 

remained was only to issue a law for this matter، it was necessary to clarify 

whether the suspension of the implementation of the obligation had been 

organized in Iraqi law. When looking into the provisions of the civil law، it is 

noticed that the suspension of implementation is very similar to the defense 

of non-implementation، but the similarities and differences between them، we 

reached by researching that they are different from the other.  

Key words: Prior breach of contract, breach of contract implementation, 

French law, Iraqi law, breach of contract 
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